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ИСТО РИ ЈА И НА РОД НА ТРА ДИ ЦИ ЈА
У ДВЕ МА СТА РО СР БИ ЈАН СКИМ ПЕ СМА МА 
ИЗ „РУ КО ВЕ ТИ” СТЕ ВА НА МО КРАЊ ЦА 
[Посвећено ака де ми ку Вла ди ми ру Стојанчевићу]

ЂОР ЂЕ ПЕ РИЋ 

У мно гим тек сто ви ма на род них пе са ма, као по себ ним тво ре ви на ма 
на шег бо га тог усме ног ства ра ла штва, те шко је про ник ну ти у вре ме 
и ме сто њи хо вог по стан ка. На ши по зна ти исто ри ча ри, по чев од Ила-
ри о на Ру вар ца и Сто ја на Но ва ко ви ћа, по ку ша ва ли су да кроз сво је 
исто риј ске тек сто ве на зру и об ја сне не ке до га ђа је и лич но сти ко је 
су опе ва ле еп ске на род не пе сме. То уса гла ша ва ње на род ног еп ског 
пе ва ња и исто риј ских чи ње ни ца ни је увек по ла зи ло за ру ком, јер 
је би ло слу ча је ва не сла га ња, па и ра зи ла же ња. Мно го ма ње је би-
ло по ку ша ја исто ри ча ра да уса гла се са др жа је лир ских и лир ско-
-еп ских пе са ма са исто риј ским лич но сти ма и до га ђа ји ма; а то и сто-
га што је ту по сао исто риј ске иден ти фи ка ци је знат но те жи. За то је 
би ло пра во осве же ње про чи та ти за ни мљив текст еми нент ног исто-
ри ча ра и ака де ми ка Вла ди ми ра Сто јан че ви ћа Исто риј ско-дру штве-
не ре ми ни сцен ци је у Вер ко ви ће вој књи зи ма ке дон ских на род них пе са ма 
из 1860. го ди не.1 У тој исто риј ској сту ди ји из дво је но је и ана ли зи ра но 
ви ше тек сто ва на род них лир ских пе са ма из по зна те обим не збир ке 
са ку пља ча Сте фа на Вер ко ви ћа На род не пе сме Ма ке дон ски’ Бу га ра об-
ја вље не у Бе о гра ду 1860. го ди не. При ка зу ју ћи са др жи ну по је ди них 
на род них тек сто ва из по ме ну те збир ке, ака де мик В. Сто јан че вић је 
по ку шао да им од ре ди вре ме или не ки исто риј ски до га ђај ка да су, 
или не по сред но по сле ко га су, мо гле да бу ду ис пе ва не. Од ин те ре са 
је и да нас, по сле че ти ри де це ни је, про чи та ти и усво ји ти исто риј ске 
ко мен та ре ака де ми ка В. Сто јан че ви ћа, да те уз по је ди не ма ке дон ске 
лир ске и лир ско-еп ске пе сме. 
Ба ве ћи се про у ча ва њем лир ских пе са ма из „Ру ко ве ти” Сте ва на Ст. 
Мо крањ ца, њи хо вом тек сто ло шком про бле ма ти ком, са ве ли ким ин-
те ре со ва њем сам про чи тао на ве де ну сту ди ју исто ри ча ра В. Сто јан-
че ви ћа, у ко јој су раз ма тра ни и ко мен та ри са ни тек сто ви две пе сме, 
ко је је за пи сао и му зич ки об ра дио и Сте ван Мо кра њац у сво јим „Ру-
ко ве ти ма”. Те пе сме су у Вер ко ви ће вој збир ци: бр. 294. Што ми је 
ми ло и дра го, и јед на мла ђа ва ри јан та пе сме бр. 318. Ста на ла Нем-
ска по те ра, ко ја код Ст. Мо крањ ца има на слов по пр вом сти ху: Ле ле, 

1 Вла ди мир Сто јан че вић: „Исто риј ско-дру штве не ре ми ни сцен ци је у Вер ко ви-
ће вој књи зи ма ке дон ских на род них пе са ма из 1860. го ди не“, При ло зи за књи-
жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, 1/2, 1969, 31–48. 
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Ста но мо ри, мал ка Ста но. Исто риј ски ко мен та ри уз ове пе сме, 
ко је је ака де мик В. Сто јан че вић дао у сво јој сту ди ји, ко ри сно ће по
слу жи ти да се на њи хо вом те ме љу обра зу је и над гра ди и јед на тек
сто ло шкофол клор на ана ли за на ве де них пе са ма из Мо крањ че вих 
„Ру ко ве ти”. Шта је исто ри ја, а шта на род на тра ди ци ја (не ис то риј ско 
ис пе ва ва ње тек ста) да ла, по ка за ће се на во ђе њем за јед нич ких чи ње
ни ца о исто ри ја ту ових пе са ма, п р е не го што их је Сте ван Мо кра њац 
угра дио у сво је „Ру ко ве ти”.

СТЈЕПАН И. ВЕРКОВИЋ

1. ЛЕ ЛЕ, СТА НО МО РИ, МАЛ КА 
СТА НО! (V, 6) 

Пе сма бр. 6 Ле ле, Ста но мо ри, мал ка 
Ста но! из V Ру ко ве ти Сте ва на Мо
крањ ца, нај мла ђа је ва ри јан та ста
ро ср би јан ске пе сме из Вер ко ви ће ве 
збир ке бр. 318 Ста на ла Нем ска по
те ра. О ње ној исто риј ској по за ди ни 
пи сао је проф. Сто јан че вић у на ве
де ној сту ди ји сле де ће: „Ве о ма леп 
при мер пе снич ке об ра де се ћа ња на 
је дан од ре ђен исто риј ски до га ђај из 
да ље про шло сти ма ке дон ских кра је
ва, пред ста вља пе сма под бр. 318”, 
ко ја гла си:

„Ста на ла Нем ска по те ра   ‘Тур ска је ве ра про кле та
Оти шла Штип ска на хи ја   Ни шта си ве ра не др жат
Раз би ли штип ски бе зи стен   Еден си бар јам има ат
Во бе зи стен Хан ка ка ду на   И не го не си го зна ат
На зо ро ва ми ла се стра   У кои ден ће им пад не.
Ду ри ја в Нем ца од не ли   Ка ур ска ве ра по хар на,
Ле по ја име ту ри ли    Де вет си кни ги има ат.
Ху ба ва Ста но Шти пјан ко.   Де ве та кни га  Ве лик ден
На зо ро ва ми ла се стра,   Ху бав си за кон има јат
За ман би ло по ми на ло,   Ху ба во во цр ква оди те,
Ма шкое де те стиг на ла   Ху ба во ру ба но си те.’
Ле по му име ту ри ли   Пра ћа, до пра ћа На зо рот
Јо ва не, ко ван гај та не.   До сво ја се стра ро ђе на: 
Ста на све кор ва пра ша ше:   ‘Ху ба ва Хан ко Шти пјан ко! 
‘Ста но ле, сна хо ху ба во!   Да си про да дем са сто ка, 
Ја ће те пра шам, рас пра шам:  Та да те те бе от ку пам.’ 
До две си ве ри има ла,   Ја се стра ли му од пра ћа: 
Ед на тур ска, вто ра ка ур ска,  ‘На зо ре, бра ту На зо ре! 
Чиа е ве ра по хар на?’   Не си про да вај сто ка та, 
Ма ле ле, ста ра све кор во!   Што ти е тат ко пе ча лил  
Пра во да су ти ка жа ла:   Ка ур ска ве ра по хар на.’“

СТЈЕПАН И. ВЕРКОВИЋ
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„Исто риј ско је згро ове пе сме”, пи сао је проф. Сто јан че вић, „огле да 
се у сле де ћем: Пр ва два сти ха (Ста на ла Нем ска по те ра / оти шла 
Штип ска на хи ја) од но се се на тзв. Ве ли ки или Беч ки рат и аустро-тур-
ско ра то ва ње 1683–1699. го ди не. У то ку то га ра та, аустриј ска вој ска
пот по мог ну та срп ским до бро во љач ким од ре ди ма, ка сни је и ве ли ким 
на род ним устан ком на ши рем под руч ју ре ке Пчи ње, кра јем 1689, 
за у зе ла је Ско пље, Ве лес, Штип. Тур ци су, при вре ме но, по бе гли да-
ље на југ, али је у ру ке аустриј ске вој ске па ло до ста рат ног пле на и 
сва ка ко, не што ро бља. Ка ко пе сма ка же: раз би ја ју ћи и пљач ка ју ћи 
штип ски бе зи стан, „Нем ци” су за ро би ли и Хан ку ка ду ну, „На зо ро-
ву ми лу се стру” и по ве ли је са со бом при ли ком од сту па ња пре ма 
Угар ској. У том од сту па њу, тзв. Ве ли кој се о би Ср ба под па три јар хом 
Ар се ни јем III Чар но је ви ћем, уче ство ва ли су и бе гун ци из те тов ског, 
скоп ско-ве ле шког и штип ско-кра тов ског кра ја. Под но ви м окол но-
сти ма и у но вој сре ди ни, Хан ка је пре шла у хри шћан ство и по ста ла, 
ка ко пе сма ка же – (ху ба ва) С т а н а Шти пјан ка; Ста на се за тим уда ла 
и до би ла си на Јо ва на...2 

Текст ба ла де Ле ле,Ста но мо ри, у Мо крањ че вом за пи су са да мо же мо 
по ка за ти, ра ди по ре ђе ња са гор њом пе смом:

„Ле ле, Ста но мо ри, мал ка Ста но, Иха!
За Ста на се, мо ри, Бу дим би је, иха!
Би ле, би ле мо ри, три го ди не, 
Бу дим гра да, мо ри, бе зи сте на, 
(Не мо га ле, мо ри, да раз би јев;) 
Нај ме ли се, мо ри, кле ти Тур ци, 
Па раз би ле, мо ри, Бу дим гра да, 
(Бу дим гра да), мо ри, бе зи сте на
За ро би ле, мо ри, мал ка Ста на 
(Из ва ди ле, мо ри, мал ка Ста на 
И са њу ма, мо ри, де вет мо ми). 
Ле ле, Ста но мо ри, мал ка Ста но
Мал ка Ста но! Ста но! “3

Упо ре ђу ју ћи нај ста ри ју лир ско-еп ску пе сму Ста на ла Нем ска по те ра 
са јед ном од по след њих ње них ва ри јан ти, ба ла дом Ле ле, Ста но мо-
ри, мал ка Ста но, на зи ре се вр ло ма ла слич ност. Она се за па жа са мо 
у по чет ним сти хо ви ма обе пе сме, у ко ји ма се опе ва мо тив от ми це 
и за ро бља ва ња Хан ке Шти пјан ке, од но сно ма ле Ста не. Ме сто где се 
де ша ва тај бој у ко ме су обе де вој ке, јед на му сли ман ка, дру га хри-
шћан ка, за ро бље не, раз ли чи то је: Штип, штип ски бе зи стен, од но сно, 
Бу дим, бу дим ски бе зи стен. И вој ске су раз ли чи те: хри шћан ска, ко ја 

2 В. Сто јан че вић, на ве де на сту ди ја, 44–45. Јед ну ва ри јан ту тек ста ове пе сме, са 
на сло вом Ан ка Шти пјан ка, об ја ви ли су и Бра ћа Ми ла ди нов ци (Ди ми три је и 
Кон стан тин): Б\л гар ски на род ни пyсни, Вx За гре бx 1861; дру го из да ње: Ско пје 
1983; пре вод пе сме на срп ски у: Бра ћа Ми ла ди нов ци, Иза бра на де ла, Бе о град 
1965, 118–119; ко мен тар уз текст пе сме, на стр. 264–265, дао при ре ђи вач из да-
ња То дор Ма не вић.

3 Сте ван Ст. Мо кра њац: V Ру ко вет, Из мо је до мо ви не, у: Ру ко ве ти, Бе о град 
1983, стр.54–57 (текст и на пев, об ра ђен за ме шо ви ти хор. Пр ви и по след њи стих 
у тек сту су иден тич ни, али по че так пе сме, у ства ри, по чи ње сти хом: За Ста на 
се, мо ри, Бу дим би је. У за гра да ма су сти хо ви пе сме, ко је је ком по зи тор из ба цио 
при ли ком хор ске об ра де пе сме, али су по сто ја ли у ње го вом ру ко пи су.
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од во ди Хан ку (Ста ну) и тур ска, ко ја од во ди мал ку Ста ну. До га ђај, 
исто риј ски утвр ђен, од но сио би се на пр ву пе сму „на аустро-тур ско 
ра то ва ње 1683–1699” го ди не. У дру гој пе сми вре ме ни је по зна то. Да 
ли се мо же још не што до да ти по во дом слич но сти и раз ли ка ове две 
пе сме: Вер ко ви ће ве, тек стов но за пи са не у Ве ле су (пре 1860) и Мо-
крањ че ве, за пи са не и тек стов но и нот но (пре 1893), не по зна тог по-
ре кла? 

У круг ових пе са ма, ко је опе ва ју от ми це и за ро бља ва ња ле по ти ца 
Хан ке (Ста не) и Ста не у вој ним по хо ди ма, а бе ле же их исто риј ски 
до га ђа ји, спа да још јед на зна чај на пе сма, због сво је ста ри не. Па жњу 
при вла чи за то што је њен текст још ста ри ји и за пи сан је у Ер лан ген-
ском збор ни ку (1720), под бр. 11. Њен си же нам по ма же да ја сни је 
са гле да мо исто ри јат Мо крањ че ве ба ла де Ле ле, Ста но мо ри, мал ка 
Ста но. А текст те пе сме гла си: 

 „Мо ре, мо мо, Бу дим ки ња   Цр не очи за мре жи ше 
О те би се Бу дим би је,   Мет ну ше ју у га ли ју,
Бу дим град и Ца ри град,   У мо ре се уве зо ше. 
Три ста мла ди ја ни ча ри   Кад су би ли сре ди мо ра, 
Че ти ри ста спа хо гла ни,   Го во ри ла ле па Ма ра: 
Пет сто ти на ку ло гла на   ‘Бо гом бра ћа, три ста мла ди, 
Кад раз би ше јед ну ку лу,   Три ста мла ди ја ни ча ри! 
А у ку ли дро бан би сер,   Одреш‘те ми бе ле ру ке 
Кад раз би ше дру гу ку лу,   И од мреж’те цер не очи,
Ал у ку ли дра ги ка мен;   Да уми јем бе ло ли це 
Они би сер и не гле ду,   И да ви дим ку да идем.’ 
Ни ти гле ду дра ги ка мен,   Ско чи ли су ја ни ча ри 
Ве ће тра жу ле пу Ма ру,   Ма ри ру ке одре ши ше, 
Ле пу Ма ру с ба ном Пе тром.  Цр не очи од мре жи ше. 
Кад раз би ше тре ћу ку лу,   Нек ти ла је ле па Ма ра 
Ал у ку ли ле па Ма ра,   Бе ло ли це уми ва ти, 
С ба ном Пе тром ви но пи је.   Већ у мо ре уско чи ла. 
Ба на Пе тра обе си ше,   ‘Кад ми ни је ба на Пе тра,
Ле пу Ма ру уфа ти ше,   Мо га дра га го спо да ра, 
Ве за ше јој бе ле ру ке,   Ка да ви си на ви ша ла, 
Бе ле ру ке на о па ко,    Нек’ ме, Ма ру, мо ре но си!’“4

И у овој пе сми, ба ла ди, под се ћа се на не ки бој из ме ђу хри шћан ске и 
тур ске вој ске („Бу дим град и Ца ри град”), ко је ра ту ју за осва ја ње Бу-
ди ма, и где тур ска вој ска од но си по бе ду; а за тим пљач ка ку ле гра да 
Бу ди ма и за ро бља ва ле пу Ма ру Бу дим ки њу због ко је се „Бу дим би је”. 
Ова еп ско-лир ска пе сма спа да у ве о ма ста ре ба ла де, ко је су на ста ле 
мо жда и то ком XVI ве ка. У њој се на во де лич но сти: бан Пе тар и ле-
па Ма ра („с ба ном Пе тром ви но пи је”), ко је на ла зи мо и у по пу лар ној 
пе сми, ро ман ци Ви но пи је Дој чин Пе тар, ва ра дин ски бан; а то су: бан 
Пе тар, краљ Ма ти јаш (+ 1490) и ле па ва ра дин ска крч ма ри ца.5 И та 
пе сма опе ва још ста ри ја вре ме на: дру гу по ло ви ну XV ве ка, ка да је ма-
ђар ски краљ Ма ти јаш вла дао, а Тур ци још ни су осво ји ли Бу дим град.

4 Ер лан ген ски ру ко пис ста рих срп ско хр ват ских на род них пе са ма, из дао Гер хард 
Ге зе ман, Срем ски Кар лов ци 1925, бр. 11. 

5 О ли ко ви ма из те пе сме ви де ти: Ро берт Па у ло вић: „Бор ба ка лоч ког над би-
ску па Пе тра Ва ра ди ја за Пе тро ва ра дин ску твр ђа ву“, Збор ник МС за дру штве не 
на у ке, 6, 1954, 88–111.
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Ба ла да о ле по ти ци Ста ни, Ле ле, Ста но мо ри, мал ка Ста но, је нај мла-
ђа ва ри јан та обе ју пе са ма чи је смо тек сто ве на ве ли у це ли ни. Она по 
тек сту, а на ро чи то по звуч ној ме ло ди ји, са др жи у свом си жеу угра ђе-
не ја ко ста ре по ет ске те ме ље ко је пре по зна је мо у по чет ним сти хо ви-
ма еп ско-лир ских пе са ма Мо ре, мо мо Бу дим ки њо, од но сно, Ста на ла 
Нем ска по те ра: 

„Мо ре, мо мо, Бу дим ки њо,   „Ста на ла Нем ска по те ра
О те бе се Бу дим би је    Оти шла Штип ска на хи ја
Бу дим град и Ца ри град“   Раз би ли штип ски бе зи стен
 (1720)     Во бе зи стен Хан ка ка ду на.
      Ду ри ја в Нем ца од не ли,
      Ле по ја име ту ри ли: 
     Ху ба ва С т а н а Шти пјан ка“ 
     (1860)

Из на ве де них сти хо ва те две пе сме фор ми ра ла се под мла ђе на ва ри-
јан та ба ла де Ле ле, Ста но мо ри, мал ка Ста но, ко ја је од пр ве пе сме 
пре у зе ла пр ва два сти ха и исто риј ски до га ђај: су коб хри шћан ске и 
тур ске вој ске око осва ја ња Бу ди ма, ко ји се до и ста збио (ав густ 1541) 
и у ко ме су Тур ци за ро би ли не ку ле по ти цу хри шћан ку. Дру га пе сма 
до да ла је да је то би ла не ку ла бу дим ског гра да, већ  б е з и с т а н, 
у ко ме је за ро бље на и да се зва ла Ста на. Не по зна ти на род ни пе вач 
знао је за си же обе ју пе са ма, јер обе пе сме из ко јих је на ста ла Мо-
крањ че ва Ле ле, Ста но мо ри има ле су сво је ва ри јан те за пи са не и ка-
сни је, што зна чи да су се ду го пе ва ле.

О под мла ђе ној ва ри јан ти ба ла де Ле ле, Ста но мо ри по сто је по да ци о 
ме сту и вре ме ну где је за пи сан њен текст и то не што пре Мо крањ че-
вог за пи са. По знат је, за сад, са мо је дан текст ко ји је об ја вљен у ет но-
граф ском тек сту На род не пе сме из Шо плу ка (из збир ке Ов че пољ ца); 
он гла си: 

„За Ста ну се Бу дим би је,
Бу дим би је, Бу дим град.
Би ше, би ше, да раз би ју, 
Сит ни клу чи по кр ши ше.
Из ве до ше тан ку Ста ну, 
Мет ну ше гу у ко чи је
Те ра ше гу до Ду на ва.
Ка да бе ше при Ду на во, 
Ри пи Ста на и ис ко чи
Уда ри се у (две) ру ке 
И про ду ма две-три ре чи: 
‘Мо ре, ри бе, ви је, ри бе,
Јеђ те ви је, кр то ме со, 
Бо ље ви је, не го Тур ци;
Пи те ви је, цр не очи, 
Бо ље ви је, не го Тур ци!’“6

6 [Јован Хаџивасиљевић]: На род не пе сме из Шо плу ка (из збир ке Ов че пољ ца), 
Бра ство Св. Са ве, XI, 1906, 275–283, пе сма бр.4.
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Из са мог тек ста ви ди се да ова ва ри јан та пе сме За Ста ну се Бу дим 
би је, при па да оном кру гу пе са ма ко ји пе ва ју о „мо ми Бу дим ки-
њи”, ле по ти ци Ма ри, али је угра ђе но име Ста на, што нас под се ћа 
и на дру ги круг ове ба ла де – о Ста ни. За пи си вач ове пе сме, Јо ван 
Хаџивасиљевић (1866–1948), по зна ти исто ри чар и ет но лог Ста ре Ср-
би је, при бе ле жио је ову пе сму од ка зи ва чи це Ба ба Ка не, ко ја му је 
„ре ци то ва ла 1892. го ди не” још ше сна ест пе са ма из Шо плу ка. О тој 
же ни из на ро да оста вио је сле де ћи за пис: „Ове нам је пе сме ре ци то-
ва ла у Цр ној Тра ви, у Вла со ти нач ком сре зу Врањ ско га окру га не ка 
Ба ба Ка на [Пет ка на], ро дом из се ла На са ље ва ца (ном. На са љев ци) у 
да на шњој Трн ској око ли ји, у кне же ви ни Бу гар ској. За то смо и за бе-
ле жи ли да су пе сме из Шо плу ка. Ба ба Ка на је ове пе сме, пре ма сво-
јем ка зи ва њу, још као де вој чи ца на у чи ла од сво јих ста рих у сво јем 
род ном ме сту На са љев ци ма. Она се доц ни је уда ла за по то њег све-
ште ни ка Пе тра у се лу Пре сла пу, ко је је од раз гра ни ча ва ња Ср би је 
и Бу гар ске 1878. го ди не, у Ср би ји. По сле смр ти сво је га му жа, Ба ба 
Ка на је до шла у се ло Цр ну Тра ву, где је ушла у ку ћу об у до ве ла се о-
ског све ште ни ка и ту оста ла све до 1893. го ди не, по зна та под име ном 
„по па ди ја Ка на” или Ба ба Ка на. По ме ну те го ди не Ба ба Ка на се пре-
се ли ла сво јим си но ви ма у се ло Ла по тин це у То плич ком окру гу. Ове 
нам је пе сме ре ци то ва ла Ба ба Ка на 1892. го ди не.”7

Ва ри јан та За Ста на се Бу дим би је би ла је по зна та у Шо плу ку, ка ко 
све до чи за пис тек ста пе сме од Шоп ке, Ба ба Ка не. А то зна чи да је 
би ла по зна та на гра нич ној ли ни ји Ср би је и Бу гар ске, па су је та ко 
пе ва ла оба на ро да: и Ср би и Бу га ри, јер по сто је за пи са не и бу гар ске 
ме ло-ва ри јан те ове пе сме.8 Пе сма је не сум њи во до ла зи ла од Бу ди ма, 
са срп ске стра не; ка ко је сти за ла у Ста ру Ср би ју, па по том и у Бу гар-
ску, она се тек стов но ме ња ла и пе ва чи(це) су до да ва ли и не ко је дру ге 
еле мен те. У ва ри јан ти о ле пој Ма ри Бу дим ки њи, тек стов но за пи са-
ној и об ја вље ној 1842. го ди не, би ло је про ме на.9 А кад је она сти гла 
у Ср би ју, у Шо плук, у Бу гар ску, пе ва ло се о Бу ди му, та ко ђе, али – о 
Ста ни Бу дим ки њи. Се ћа ња на исто риј ски до га ђај из 1693–1699. мо-
гла су се за бо ра ви ти, али не и пе сма о Ста ни Шти пјан ки; пре ко пе-
сме, име Ста на оста ло је у по е зи ји тих кра је ва за не за бо рав. 

О Ста ни Бу дим ки њи, по сто је мо жда не ки до дат ни по да ци, ко ји нам 
ну де не ка до пун ска, по сред на об ја шње ња. Зна се, на при мер, да је
у се о ба ма под Ар се ни јем III Чар но је ви ћем го ди не 1690. узео уче шћа 
и је дан део на ро да са ис точ не срп ско-бу гар ске гра ни це (Шо плук, 

7 Ј. Хаџивасиљевић, на ве де ни рад, 283.

8 Бу гар ски ме ло граф Ва си лx Сто и нx об ја вио је ви ше ме ло-ва ри ја на та ове пе-
сме у обим ном збор ни ку: На род ни пyсни отx Ти мо кx до Ви та, Со фия 1928, бр. 
2724, 2854 (Раз би ва не то на Бу ди мx гра да), 2855 и 2856.

9 Ва ри јан те: 1. Ле па Ма ра и Пе тар бан, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 78, 1842, 
с. 119 (текст об ја вљен у збор ни ку: Лир ске на род не пе сме у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске, при ре ди ла Ма ри ја Кле ут, Но ви Сад 1983, бр. 103); 2. Ђор ђе Рај ко вић: 
Срп ске на род не пе сме (жен ске), Но ви Сад 1869, бр. 221; 3. Мом чи ло Зла та но вић: 
За Ста ну се Бу дим би је, Кра љич ке пе сме, Вра ње 1971; У не ким ва ри јан та ма име 
је про ме ње но; ни је ни Ма ра, ни Ста на, али је си же сли чан: Бра ћа Ми ла ди нов-
ци: Бу дим ска Ра да (от Па на ђу ри ште), Збор ник на на род ни пе сни, Ско пље 1983, 
бр.107 (об ја вље но 1861); Ми ха и ло Ст. Ри знић: Мо ри Ра до, бе ла Ра до, (око Су хе 
Пла ни не), Се дељ ке, је дан на род ни оби чај из Ис точ не Ср би је, VI, 1893, бр.6. 
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Ма ке дон ци, Бу га ри), из оне обла сти ко ји је био на ли ни ји Ћу стен дил 
(Вел бужд) – Ви дин. У Сент-Ан дре ји, на тлу да на шње Ма ђар ске, они 
су има ли и сво ју цр кву – Чи по ро вач ку (Ћи про вач ку). Срп ски пу то-
пи сац Сте ван Ра до са вље вић-Бдин за пи сао је о тој цр кви и је дан за-
ни мљив по да так: „Ту је са хра ње на и  С т а н и к а  Мо на стер ли ји на... 
Са мо се по се би раз у ме да су ов де са хра њи ва ни ма хом они, ко ји су 
по ре клом из Чи по ров ца, и ко ји су при па да ли ре ду пр ва ка. Цр ква је 
са зи да на под епи ско пом Ди о ни си јем Но ва ко ви ћем (епи скоп бу дим-
ски 1748–1767)...” По све ће на је би ла Св. Ни ко ла ју; са да Пе тру и Па-
влу. По да так ва жи са мо ако би се утвр ди ло да је углед ној Ста ни Мо-
на стер ли ји то пре зи ме би ло уда то, по су пру гу;10 јер, ни Хан ка–Ста на 
Шти пјан ка ни је си гур но би ла обич на тур ска де вој ка, већ из ви шег 
ста ле жа и ви со ког ро да.11

Са дру ге стра не, тре ба ука за ти на још је дан де таљ дру гог јед ног срп-
ског ет но ло га, Је ре ми је Па вло ви ћа, ко ји нас из не на ђу је: 

„Тур ском на је здом, мо ра ла су се мно га ста ра, ма ле шев ска на се ља 
пре ме шта ти у ду бо ке шу ме, а не ка су и са свим не ста ла. Та ко, раз-
ру шен је чу ве ни, мо жда онај из на род них пе са ма Бу дим-Град, ко-
ји је био на под нож ју јед не ко се у Бу ди нар ској кли су ри ис под се ла 
Ми тра ши на ца. То ме сто се да нас зо ве Бу ди ца (сва ка ко је ве за но за 
име ма ње по зна тог вла сте ли на Бу ди ми ра, па оту да је, ваљ да, до шло 
и име да на шњем, обли жњем се лу Бу ди нар ци)...”12

Те шко је да нас, са ове дис тан це, об ја сни ти по сто ја ње Бу ди ма у Ма-
ле шев ској обла сти, уда ље ног „че ти ри ки ло ме та ра низ Бре гал ни цу, 
где ва ља тра жи ти ста ри Бу дим-Бу дин Град”. Мо жда је то име по не-
ло ста ро утвр ђе ње упра во у оним го ди на ма (1693–1699) ка да су га 
осво ји ли хри шћа ни, па му на де ну ли име но во га Бу дим Гра да. То се 
ра ди ло, по не кад, у осва јач ким ра то ви ма, ма да је ова по ми сао да ле ко 
од исто риј ске исти не. Али је мо гла да бу де бли ска на род ном пе ва чу. 
И то је све. 

Са мо го ди ну да на ка сни је, го ди не 1893. из ве де на је V Ру ко вет Сте ва-
на Мо крањ ца (24. апри ла / 5. ма ја, по но вом) у На род ном по зо ри шту 
у Бе о гра ду; у тој ру ко ве ти би ла је и по тре сна ба ла да о Ста ни за ко ју 
се Бу дим би је. Мо кра њац ни је во лео да ука зу је на из во ре и ин фор-
ма то ре сво јих ме ло граф ских за пи са у Ру ко ве ти ма, па је та ко оста ла 
тај на од ко га је до био на пев и текст ове пе сме. Из би о гра фи је Ст. 
Мо крањ ца ни је по зна то да је бо ра вио у Ис точ ној Ма ке до ни ји, Шо-
плу ку или Бу гар ској. Та ко от па да по ми сао да је ову пе сму за пи сао 
на те ре ну од не ког пе ва ча или пе ва чи це. Ту пе сму је, да кле, он до био

10 Бдин (Сте ван Ра до са вље вић): Где се Срп ство га си, Бра ство Св. Са ве, XI, 1906, 
222. По ро ди ца Мо на стер ли ја жи ве ла је у Ко мо ра ну; ње ни му шки по том ци би ли 
су углав ном из вој них ре до ва и на гла су ју на ци (по двој во да Јо ван, Адам, Пе тар, 
Те о дор) уче ство ва ли у бит ка ма за осло бо ђе ње Ср би је у пр вој по ло ви ни XVI II 
ве ка на стра ни хри шћан ске вој ске.

11 За ни мљи во пре да ње о Хан ки Шти пјан ки за пи сао је књи жев ник То дор Ма не-
вић ка да је при ре дио из бор из збор ни ка Бра ће Ми ла ди но ва ца. Пре ма ле ген ди, 
Хан ка је би ла кћер тур ског сер да ра из Шти па. „Вој ни ци аустриј ског ге не ра ла 
Пи ко ло ми ни ја за ро би ли су је у бе зи ста ну (ко ји по сто ји и да нас у Шти пу) 1689. 
го ди не и не ки Пе тар Маџарин од вео ју је со бом у Аустри ју” (тј. у Ма ђар ску). 

12 Је ре ми ја Па вло вић: Ма ле ше во и Ма ле шев ци, Бе о град 1929, стр.32.
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од не кога из тих кра је ва који му је у Бе о гра ду пе вао или по кло нио 
на пев и текст пе сме. У дру гој по ло ви ни XIX ве ка би ло је ви ше до-
брих по зна ва ла ца фол кло ра из Ста ре Ср би је, Вра ња, Шо плу ка, 
тро ме ђе Ср би је, Бу гар ске и Ма ке до ни је. Је дан од њих је и Јо ван 
Хаџивасиљевић, ко ји је и за пи сао текст За Ста на се Бу дим би је од Ба-
ба Ка не из Шо плу ка 1892. го ди не. Тај текст, об ја вљен 1906. го ди не, 
ни је био по знат Ст. Мо крањ цу; у пи та њу је не ки дру ги за пи си вач или 
пе вач. Не што се о то ме још мо же ре ћи.

У му зи ко ло шкој сту ди ји по зна тог срп ског ком по зи то ра Пе тра Ко њо-
ви ћа Ру ко ве да ње, из вр ше на је ана ли за сва ке пе сме у Мо крањ че вим 
Ру ко ве ти ма, па и пе сме Ле ле, Ста но мо ри, мал ка Ста но. Са вре ме-
ник Ст. Мо крањ ца, Пе тар Ко њо вић је имао у ру ка ма и је дан ње гов 
ру ко пис, ауто граф, у ко ме је при ме тио да је ком по зи тор при ли ком 
об ра де тек сто ва и на пе вâ V Ру ко ве ти, од ба цио не ко ли ко сти хо ва из 
по ме ну те пе сме. Та че ти ри сти ха, Ко њо вић је на вео у сво јој сту ди ји, 
тач но по ори ги на лу: 

(1) Ле ле, Ста но мо ри, ма у ка Ста но
(2) Не мо га ле, мо ри, да раз би јев,
(3) Из ва ди ле, мо ри, ма у ка Ста на
(4) И са њу ма, мо ри, де вет мо ми.13

Из на ве де них сти хо ва, ко је смо у за гра да ма на ве ли и у пот пу ном  
тек сту пе сме, при ме ћу је мо да је Мо кра њац од ба цио не ке из ра зе из 
из вор ног за пи са ко ји је до био од не по зна тог за пи си ва ча. Уз лич ну 
име ни цу Ста на, у ори ги на лу је сто јао при дев ма у ка, а не: м а л к а 
Ста на. Мо кра њац је ту нео бич ну је зич ку осо би ну из ме нио из ори ги-
на ла и уме сто умек ша ног из го во ра „y” ста вио „л”. Та го вор на је зич ка 
осо би на, са чу ва на у ауто гра фу Ст. Мо крањ ца, по ма же нам да иден-
ти фи ку је мо те рен ског за пи си ва ча ове пе сме ко ји је и у дру гим сво-
јим тек стов ним за пи си ма увек бе ле жио ди ја ле кат ске раз ли ке у свом 
са ку пљач ком ра ду на пе сма ма из Ис точ не Ма ке до ни је. Тај за пи си-
вач био је по зна ти Мо крањ чев са вре ме ник, кон зул Ми лој ко Ве се ли-
но вић (1850–1913). У са чу ва ној за о став шти ни за бе ле же них тек сто ва 
на род них пе са ма из Ис точ не Ма ке до ни је (Кра тов ске пе сме, Кри во-
реч ке пе сме, од но сно пе сме из Кри ве Па лан ке и око ли не), при мет на 
је иста го вор на осо би на: из го вор „у” уме сто „л” у не ким ре чи ма. То 
се мо же ви де ти и у не ким дру гим при ме ри ма на род них пе са ма из 
Ис точ не Ма ке до ни је у Ве се ли но ви ће вим за пи си ма: 

(1)  Ди у бер Ја но, гра ђа но   (2)  Гро зден ка по двор ше та ше
       Ко у ку гра да оби до          Злат но кан ди ло ми је ше,
       Ка ко те бе не нај до          Па си поч на ла да по је. 
             До чу ла гу је мај ка ву:
            „О мо је пи ле, пи лен це,
            Што ми то у ко ми у но по јеш!”

(3) Ој Лен ко, Лен ко уба ва,
      Аман, аман мо ри!
      Та што си то у ко уба ва!14

13 Пе тар Ко њо вић: „Ру ко ве да ње“, Огле ди о му зи ци, Бе о град 1965, 112–113.

14 При ме ри из ру ко пи сне за о став шти не Ми лој ка Ве се ли но ви ћа по хра ње не у 
Ар хи ву СА НУ у Бе о гра ду, Ет но граф ска збир ка, Е 209 (оде љак 4 и 5): Кра тов ске 
и Кри во па ла нач ке пе сме.
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По го вор ној осо би ни на ве де них пе са ма из око ли не Кра тов ске и Кри-
во па ла нач ке, слич на је и пе сма Ле ле, Ста но мо ри, мал ка (ма у ка!) 
Ста но, у Мо крањ че вим за пи си ма, ко ју је он ве ро ват но до био од зна-
чај ног ет но граф ског пи сца, кон зу ла Ми лој ка В. Ве се ли но ви ћа. За-
хва љу ју ћи ње ној из ван ред ној звуч но сти, као и спрет ној об ра ди зна-
ме ни тог срп ског ком по зи то ра Сте ва на Мо крањ ца, ба ла да је на шла 
сво је уто чи ште у ве ли чан стве ној V Ру ко ве ти, да ве чи то пе ва њем 
под се ћа на је дан до га ђај – тра ге ди ју ле пе Ста не хри шћан ке, опи са ну 
у исто ри ји и опе ва ну у на род ној тра ди ци ји кра јем XVII ве ка... 

ШТО МИ ЈЕ МИ ЛО ЛЕ, МАЈ КО, И ДРА ГО (VII, 3)

И дру гу пе сму из збир ке Сте фа на Вер ко ви ћа, са гор њим на сло вом, 
за пи сао је и об ра дио у сво јим ру ко ве ти ма срп ски ком по зи тор Сте ван 
Мо кра њац. Вре ме ње ног на стан ка уста но вио је исто ри чар и ака де-
мик Вла ди мир Сто јан че вић у сле де ћем тек сту:

„Ход исто риј ских до га ђа ја у све сти и тра ди ци ји ма ке дон ског ста но в-
ни штва, за бе ле жен о јед ној од ре ђе ној си ту а ци ји, на ла зи се опе ван 
још у јед ној пе сми. Та ко, са свим је од ре ђен исто риј ски оквир пе сме 
под бр. 294. у ко јој се опе ва нео б у зда ни ‘ха ра ми лук’ у око ли ни ва ро-
ши Ње гу ша-На у сте”: 

„Што ми је ми ло и дра го
Млат ара ми ја да идам,
Млат ара ми ја да идам
У Не гу шка та пла ни на.
Ру ди ја ган ца да ја дам
И ти је бе ли по га чи;
Не гу шко ви но да пи јем,
На се ла да се на ше там,
На мо ми да се на гле дам.”
Ста ра му мај ка го во ри:
„Не хо ди, си ну, не хо ди, 
Ја су(м) ти мо ма свр ши ла:
Хоџова ћер ка от Ти квеш!” 
„Не ћум ја, мај ко, хоџова ћер ка,
Хоџова ћер ка от Ти квеш; 
Ја су(м) си мо ма бен ди сал:
По по ва ћер ка от Не гуш! 
Она е бе ла, цр ве на 
Ка ко те тов ско ја бол ко, 
Не зи на ду ша ми ри са 
На цр но ок бо си лок.“ 

„Мо тив је, уоп ште узев, исти нит”, пи ше да ље исто ри чар В. Сто јан че-
вић. „Оно што се у пе сми пе ва, де ша ва се, сва ка ко, у пе ри о ду из ме-
ђу 1821. и 1827. го ди не, ка да је – услед ње гу шког устан ка 1821/22. 
го ди не – до шло до ве ли ког по хо да тур ске ре гу лар не вој ске и ба ши-
бо зуч ких од ре да и ка да је це ло куп но ста нов ни штво то га кра ја не ко 
вре ме би ло ста вље но ван за кон ске за шти те, због при сту па ња грч ком 
устан ку 1821. Но и по сле то га, на кон па ци фи ка ци је устан ка, јав на 
без бед ност ни је би ла по вра ће на: мно го ха ра миј ских че та оби ла зи ло 



ЂОРЂЕ ПЕРИЋ

214

је се ла и ки ди са ло на жи вот, има ње и част хри шћа на; по се бан пак 
по вод за ова ква ха ра миј ска, груп на и по је ди нач на кр ста ре ња по не-
за шти ће ним сло вен ским се ли ма пред ста вља ла је о т м и ц а жен ског 
све та или пак на си ља над њи ма. Гор њи сти хо ви су са мо пе снич ко 
уоб ли ча ва ње јед не стра шне ствар но сти, ка да је и ина че, за ко ни тост 
у Тур ској би ла по љу ља на, а хри шћа ни сма тра ни за бун тов ни ке и не-
при ја те ље тур ског цар ства. Све штен ство је, та ко ђе, би ло на ро чи то 
про го ње но – оту да и на ме ра да се угра би ‘по по ва ћер ка’, по што та ква 
от ми ца ве ро ват но не би мно го уз бу ди ла тур ске вла сти.”15

У сво јој збир ци Вер ко вић је за пи сао: „Чи та те љи ови пе са ма ла ко ће-
ду се мо ћи уве ри ти да се ове, од ме не са ку пље не пе сме не на ла зе у 
до сад пе ча та ним збир ка ма, по но ви на ма и књи га ма бу гар ским, не-
го да су до сад не по зна те и од ме не пр ви пут ску пље не и јав но сти 
пре да те.”16 А то ни је са свим тач но. Раз ма тра ју ћи са мо оне тек сто-
ве ове пе сме ко ји су за пи са ни пре оног тек ста ко ји је ком по зи тор 
Сте ван Мо кра њац унео у сво ју VII Ру ко вет, мо ра мо обра ти ти па жњу 
на још не ко ли ко за пи си ва ча. Пр ви за пис, ко ли ко за сад зна мо, ни је 
Вер ко ви ћев. Ста ри ји је онај ко ји је об ја вљен 1847. го ди не у хр ват-
ском књи жев ном ча со пи су Ко ло. Об ја вио га је Стан ко Враз, за јед но 
са још не ким пе сма ма са те ре на Ма ке до ни је, а ње му је све те за пи се 
усту пио ру ски лин гви ста Вик тор Гри го ро вич. Из про прат не бе ле шке 
Стан ка Вра за са зна је мо да је Гри го ро вич бо ра вио у Га лич ни ку, где 
је до шао до јед ног ру ко пи са ма ке дон ских пе са ма ко ји је „са ста вио 
не ки Ко зма, Бу гар че од 13 го ди нах, ро дом из Га леч ни ка, ну та ко зло 
и на о па ко; ре че но мом че за пи су ју ћи пе сме, не бе ше раз де ли ло ни 
ред ке ни ре чи, не го би би ло све она ко по ба ца но ка ко би му баш из 
пе ра из те кло...”17 Јед на од пе са ма, ко ју је Гри го ро вич усту пио Стан ку 
Вра зу за об ја вљи ва ње, док је бо ле стан бо ра вио у За гре бу, је сте и ова:

13. (Iz Galečnika)
Ščo mi e milo i drago
Mlad aramija da bidam
Cъrna košulja da imam
Čifti pištoli da nosim
I tenka puška na ramot; 
Vov taja gora zelena, 
Kraj taja visoka planina, 
Pot tija senka dibeli
Kraj tija vodi studeni - 
Da kradem momi Gъrkinki, 
Da zemam žilti flurinki
Da kradem deca Gъrcina, 
Da zemam karagrohcina.18

15 Вла ди мир Сто јан че вић: „Исто риј ско-дру штве не ре ми ни сцен ци је у Вер ко ви-
ће вој књи зи Ма ке дон ских на род них пе са ма из 1860. Го ди не“, При ло зи за књи-
жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, књи га XXXV/1–2, 1969, 47–48.

16 Сте фан И. Вер ко вић: На род не пе сме Ма ке дон ски Бу га ра, Жен ске пе сме, Кнь-
и га пр ва, Бе о град 1860, стр. XVI II.

17 Stanko Vraz: Bugarske narodne pĕsme, Kolo, V, 1847, 57.

18 Narodne pĕsme bugarske, Kolo, IV, 1847, str. 55.
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Вик тор Гри го ро вич-Ка зан ски је око 1845. го ди не овај текст до био за-
пи сан у Га лич ни ку, на под руч ју За пад не Ма ке до ни је, а Сте фан Вер-
ко вић из Ве ле са, од јед не пе ва чи це око 1860. го ди не. Али, и Бра ћа 
Ми ла ди нов ци су у при бли жно исто вре ме кад и Ст. Вер ко вић об ја ви-
ли још јед ну ва ри јан ту исте пе сме из Ма ри о ва; она гла си:

Шчо ми је ср це тег на ло
Баш-ара миа да би дам, 
Цр на ко шу ља да но сам, 
Чиф ти пи што ли на по јас, 
Тон ка та пу шка на ра мо, 
Остра та са бја на ле во; 
Баш-ара миа да би да
Во Ма ри ов ска пла ни на, 
Со сто ј пе де сет сеј ме ни!19 

Од 60-тих го ди на XIX ве ка, па до пр вог за пи са Ст. Мо крањ ца у VII 
Ру ко ве ти (1894) об ја вље но је још тек стов них ва ри ја на та, а пе сма је 
из Ма ке до ни је и Ста ре Ср би је пе ва ју ћи се до шла и до Бе о гра да. Ка ко 
је она до шла до Ст. Мо крањ ца и по чи јем пе ва њу је он за пи сао на пев 
и текст?

На том пу ту, од ма ке дон ских стра на до Бе о гра да, до пр вих на ших ме-
ло гра фа, пе сма Што ми је ми ло ле, мај ко, и дра го, њен текст, на во ди 
се и у срп ским за пи си ма. У Ма ке до ни ји га је за пи сао кон зул и по зна-
ти ет но граф ски пи сац Ми лој ко Ве се ли но вић (1850–1913); ње гов за-
пис остао је у ру ко пи су.20 Из Ма ке до ни је пе сма се пе ва њем пре не ла 
и у Ста ру Ср би ју. У Вра њу је пе сму чуо по зна ти бе о град ски пе сник и 
књи жев ник, Дра гу тин Илић (1858–1926). Го ди не 1882. он је бо ра вио 
у том гра ду на ју гу Ср би је као пи сар Окру жног су да. Бо ра ве ћи ту, не-
пу ну го ди ну да на, сре тао се са мно гим лич но сти ма ста рог Вра ња, на-
ро чи то са знал ци ма и љу би те љи ма пе са ма то га кра ја, где су не кад бо-
ра ви ли и дру ги ви ђе ни љу ди од пе ра: За ри ја По по вић (1856–1933) и 
Ми лој ко Ве се ли но вић. Ње го во ба вље ње у Вра њу, иако крат ко трај но, 
оста ви ло је тра га, ка ко у ње го вом пе сни штву, та ко и на бе о град ски 
бо ем ски круг, у ко ме је мо гао да из не се сво је ути ске о пе сма ма ко је 
су се у Вра њу пе ва ле. У том кру гу би ла су и дво ји ца бли ских при ја-
те ља му зи ча ра: Јо сиф Ма рин ко вић (1851–1931) и мла ди Сте ван Ст. 
Мо кра њац. У сво јим се ћа њи ма на то до ба, ка да су на ста ле ње го ве по-
пу лар не пе сме Под пенџерите, по зна та као Сто јан ке, бе ла Вра њан ке, 
за тим Ша но, ду шо, Ша но и Мир ја на, ис пе ва не у вра њан ском го во ру, 
Дра гу тин Илић је ис та као је дан за ни мљив де таљ: За пе сму Мир ја на, 
твр дио је да је „на род на, чи је сам ре чи,” ка же, „пре ра дио и за јед но 
са на род ним ме ло ди ја ма до нео 1882. го ди не из Вра ња, пе вао је г. Јо-
си фу Ма рин ко ви ћу, а не што доц ни је и пок. Ст. Мо крањ цу, ко ји је и 
при бе ле жи ше...” Кад је да ље би ло ре чи о пе сми Ша но, ду шо, Ша но, 
он пи ше: „И ту на род ну ме ло ди ју, ја сам са не ких 50–60 ме ло ди ја 

19 Ди ми три је и Кон стан тин Ми ла ди нов ци: Збор ник на на род ни пе сни, Ско пје 
1983², бр.333.

20 Ми лој ко Ве се ли но вић: Што ми је ср це тег на ло / Баш-ара ми ја да би дам / Во 
Мо ри ов ска пла ни на / Со сто пе де се сеј ме ни... (бр.74, пе вао Ри ста Цвет ко вић из 
Би то ља); из ру ко пи са: Усме не на род не пе сме из Ма ке до ни је и Ста ре Ср би је, Ар-
хив СА НУ, Ет но граф ска збир ка бр. 209.



ЂОРЂЕ ПЕРИЋ

216

(ко је се пе ва ју у ра зним кра је ви ма на ше Отаџбине) п е в а о Јо си фу 
(Ма рин ко ви ћу), а за тим Мо крањ цу, па ма ло доц ни је и Ра до ва ну–Ра-
ји Па вло ви ћу (1861–1933)...”21 Из овог шту рог пе сни ко вог се ћа ња, 
у ко ме го во ри ка ко је око 50–60 на род них ме ло ди ја пе вао сво јим 
при ја те љи ма му зи ча ри ма и ком по зи то ри ма Ма рин ко ви ћу, Мо крањ-
цу и пе ва чу Ра ји Па вло ви ћу, те шко је из ву ћи за кљу чак да је и пе сму 
Што ми је ми ло ле, мај ко, и дра го њи ма пе вао. Али, ако пе сник ни је 
ди рект но по ме нуо ту пе сму, по сред но се о њој у том кон тек сту мо же 
још го во ри ти. 

Ка да се упо ре де на сло ви пе са ма Ма рин ко ви ће вих Ко ла срп ских на-
род них пе са ма и Мо крањ че вих Ру ко ве ти, при ме ћу је се да су на ши 
углед ни ком по зи то ри об ра ди ли не ко ли ко и с т и х пе са ма, што мо-
же да ука же на ре ше ње пи та ња – ко је је пе сме Дра гу тин Илић пе вао 
Ма рин ко ви ћу, Мо крањ цу и Ра ји Па вло ви ћу. Јо сиф Ма рин ко вић је 
ра ни је по чео да пи ше сво ја Ко ла од Ру ко ве ти Ст. Мо крањ ца. По ре ђе-
њем упо тре бље них тек сто ва у на ве де ним ком по зи ци ја ма при ме ћу је 
се да се ра ди о сле де ћим и с т и м пе сма ма:

Јо сиф Ма рин ко вић:    Сте ван Мо кра њац: 

I Ко ло (1881/2)    V Ру ко вет (1892/3)
– Ој ђе вој ко, ду шо мо ја   – Ој ђе вој ко, ду шо мо ја 
– Ви шњи чи ца род ро ди ла   – Ви шњи чи ца род ро ди ла22 
      – Ко ња се длаш, куд се спре маш 

VI Ко ло (1884)
– Куд се спре маш, ко ња се длаш23 

VII Ко ло (1889)    VII Ру ко вет (1894) 
– Ај де ко ти ку пи ку лан че то  – Ај де ко ти ку пи ку лан че то 
– Што ми је ми ло ле мај ко  – Што ми је ми ло ле мај ко 
      – Мо ре из вор-во да из ви ра ла 

VI II Ко ло (1890) 
– Мо ре из вор-во да из ви ра ла 

IV Ко ло (1882)    VI II Ру ко вет (1896) 
– Са ви ла се гра на јор го ва на   – Раз гра на се гра на јор го ва на24

– По љем се ви ја ој зор-де ли ја

      IX Ру ко вет (1896) 

     – По љем се ви ја ој зор-де ли ја25

21 Дра гу тин Илић: Сто јан ке-Ша на-Мир ја на, Му зич ки гла сник, 4, 1922, 4–5.

22 Текст пе сме је исти, на пе ви су исти, али пе сма по по ре клу не по ти че из Ста ре 
Ср би је, та ко да не спа да у пе сме ко је им је Дра гу тин Илић мо гао пе ва ти. 

23 Текст пе сме је исти, на пе ви су исти, али пе сма по по ре клу не по ти че из Ста ре 
Ср би је, та ко да не спа да у пе сме ко је им је Дра гу тин Илић мо гао пе ва ти.

24 Текст пе сме је исти, на пе ви су раз ли чи ти; Ст. Мо кра њац је сво ју пе сму за пи-
сао на Ко со ву, где је бо ра вио 1896. го ди не.

25 Текст и на пев пе сме су исти и код Ј. Ма рин ко ви ћа и код Ст. Мо крањ ца, али не 
по ти чу са про сто ра Ста ре Ср би је, већ из Хер це го ви не и Цр не Го ре.
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Кад из бро ја истих и слич них на род них пе са ма, ко је су у по ме ну тим 
де ли ма упо тре би ли срп ски ком по зи то ри Ма рин ко вић и Мо кра њац, 
из дво ји мо са мо оне пе сме ко је по ти чу са ју га Ср би је, из Ста ре Ср би-
је и Ма ке до ни је, спи сак ће се знат но скра ти ти: на са мо три пе сме. А 
то су: 

(1) Ај де ко ти ку пи ку лан че то, 
(2) Што ми је ми ло ле, мај ко, и дра го 
(3) Мо ре из вор-во да из ви ра ла

Ре кли смо да је Д. Илић пе вао пе сме из Ста ре Ср би је и глум цу, опер-
ском пе ва чу Ра ји Па вло ви ћу. Па вло вић је об ја вио две ма ле збир ке 
пе са ма из свог пе вач ког ре пер то а ра под на сло вом Срп ске на род не пе-
сме (I – 1893; II – 1901), из ко јих из два ја мо сле де ће пе сме ко је по ти-
чу са ју га Ср би је: 

(1) Де ка си би ла да на ске Цве то (1893)26

(2) По се ја де до го ле ма та њи ва (1901) 
(3) Пр ви ми пе тли по пја ли (1901) 
(4) Из вор во да, оф, мо ре, оф (1901) 

Пр ве две на ла зе се за пи са не и код Ст. Мо крањ ца, тре ћа и код Ј. Ма-
рин ко ви ћа, а че твр та код све тро ји це срп ских ме ло гра фа. Ова крат-
ка ана ли за ука зу је да је Д. Илић оди ста до нео до ста но вих пе са ма из 
Вра ња у Бе о град 1882. го ди не, али се да нас у ме ло граф ским бе ле-
жни ца ма тро ји це срп ских ме ло гра фа мо гу пре по зна ти са мо 6 пе са-
ма ко је су они нот но за пи са ли:

(1) Ај де, ко ти ку пи ку лан че то (1889)
(2) Што ми је ми ло ле, мај ко, и дра го (1889)
(3) Мо ре из вор во да из ви ра ла (1890)
(4) Пр ви ми пе тли по пја ли (1890) 
(5) Де ка си би ла да на ске, Цве то, (1893)
(6) По се ја де до го ле ма та њи ва (1894) 

Нај ви ше пе са ма по пе ва њу пе сни ка Д. Или ћа упо тре био је Ст. Мо-
кра њац у сво јим ру ко ве ти ма. У сво јој VII Ру ко ве ти – Из Ста ре Ср би је 
и Ма ке до ни је (1894), он је угра дио че ти ри пе сме (1, 2, 3, 6); не до ста је 
са мо пе та: Ва рај Дан ке, ги зда ва де вој ко, ко ја по ти че из Вра ња, па да 
мо же мо да за кљу чи мо – да је ц е л а та ру ко вет са ста вље на из пе са-
ма ко је је Ст. Мо крањ цу пе вао пе сник Дра гу тин Илић, и то од оних 
пе са ма ко је је чуо при ли ком свог слу жбо ва ња у Вра њу 1882. го ди не. 

Али да се вра ти мо по но во пе сми Што ми је ми ло ле, мај ко, и дра го 
ка ко су је об ра ди ли Ј. Ма рин ко вић у VII Ко лу (1889), од но сно, Ст. 
Мо кра њац у VII Ру ко ве ти (1894). Ма рин ко вић, ко ји је пе сму ра ни је 
об ра дио у по ме ну том де лу за му шки хор, ис под на пе ва на во ди сле-
де ћи текст:

 (1)  Што ми је ми ло (ле мај ко) и дра го
  Млад ара ми ја (ста ра мај ко) да одам

26 Пе сму Де ка си би ла да на ске Цве то, ко ја до и ста по ти че из Ста ре Ср би је, за-
пи сао је Сте ван Мо кра њац вр ло ра но: 1885. го ди не. Об ра дио је за глас и кла вир 
за јед но са још не ким пе сма ма у опу су Че ти ри на род не пе сме (а. Де вој ка ју на ку, 
б. Де ка си би ла, в. Еј, кад ја по ђох, г. Бор ја но, Бор јан ке). Исту пе сму угра дио је 
у XII Ру ко ве ти (1906) го ди не.
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(2)  Низ ле ду шка та (ле мај ко) пла ни на, 
       Ша рен фу стан (ста ра мај ко) да но сам... 

Сте ван Мо кра њац је за пи сао и об ра дио, за те нор со ло, са мо пр ву ме-
ло стро фу: 

(1) Што (ли) ми је ми ло ле, мај ко, и дра го 
(2) Млад ара ми ја (ста ра мај ко) да одам...

Шта се мо же при ме ти ти у по ре ђе њу ових тек сто ва исте пе сме? Јо-
сиф Ма рин ко вић је у пар ти ту ри ове пе сме оста вио две гре шке, не-
ис пра вље не, ко јих у тек сту пе сме не ма. То су: „ле ду шка та” пла ни-
на, ме сто: Не гу шка та, и „ша рен ф у с т а н да но сам”; фу стан је део 
жен ске оде ће. Код Мо крањ ца је на ве ден са мо пр ви ди стих, без пре-
тен зи је да се пе ва це ла пе сма. Пе сму пе ва те нор, тј.  м у ш к и  глас, 
озна ча ва ју ћи ти ме да је то му шка пе сма, пе сма мла до га ха ра ми је, 
али са да не оног тур ског или ар ба на шког, већ ко мит ског, чет нич ког 
у скла ду са вре ме ном ко мит ско-чет нич ког ра то ва ња у Ста рој Ср би-
ји за осло бо ђе ње од Ту ра ка. Да се та пе сма та ко схва та ла, по ка зу је 
нам и дру ги је дан за пис ње ног тек ста ко ји је об ја вљен 1911. го ди не 
у ча со пи су Бо сан ска ви ла са на сло вом: Ко мит ска (Што ми је ми ло, 
мај ко, и дра го). За пи са на је са ци клу сом Бр сјач ке пе сме (из око ли не 
При ли па и Кру ше ва у Ста рој Ср би ји).27

 Ни сам пе сник, Дра гу тин Илић ни је по зна вао пр во бит но зна че ње 
ре чи: ара ми ја, баш-ара ми ја28 из ове пе сме, ко је мо же мо упо зна ти у 
реч ни ку тур ци за ма. До шав ши из Вра ња у Бе о град 1882. го ди не, он 
пи ше де се ти ну пе са ма у ко ји ма ко ри сти, ка ко ка же, „срп ско-ма ће-
дон ски го вор”. Го ди не 1884. он и об ја вљу је та кву јед ну ка рак те ри-
стич ну пе сму са на сло вом Аџамија, у ко јој упо тре бља ва и ре чи ко-
мит ске пе сме Што ми је ми ло и дра го; она гла си: 

Је ле но, мо ри, Је ле но!
Је ле но, фин дан бој ли јо!
Де ка се чу ло, вид на ло
Мо ма да бу де де ли ја
На хар но ко ња да ја ше,
Но жо ви брит ки да па ше?
Ој мо ри, мо ме Је ле но, 
Аг нен це мо је ве се ло! 
Дне ска ми ха бер до хо жда 
Ка то си, Је ло, вле зна ла 
На мо ја ба шча зе ле на 
И зум бул цве ће трг на ла. 
Је ле но, мо ри, Је ле но! 
Је ле но, узун бој ли јо! 
Не да вај ја де на се бе, 
Мно го сам ашик на те бе! 
Бре ле ле, мо мо ху ба ва 

27 Бр сјач ке пе сме (из око ли не При ли па и Кру ше ва у Ста рој Ср би ји), VII. Ко мит-
ска, при ку пио: Ан ђел ко Јан ко вић, Бо сан ска ви ла, 7/8, 1911, 122–123.

28 (х)ара ми ја, арап ски: раз бој ник, бан дит, хај дук; баш-ара ми ја, ста ре ши на хај-
ду ка, ха рам ба ша. Пре ма реч ни ку А. Шка љи ћа: Тур ци зми у срп ско хр ват ском је-
зи ку, Са ра је во 1989, с. 312–313.
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Што ми је ми ло и дра го
На пу сти Дер вен да хо дим,
Млат ха ра ми ја да бид нем;
Да но сим мин тан зла та ли, 
Да па шем пу сат ср ма ли,
Сеј ме не цар ске да би јем, 
На тво је кри ло да спи јем - 
Бре ги ди, мо ме Је ле но, 
Аг нен це мо је ве се ло!29

Текст ове пе сме Дра гу тин Илић је об ја вио у свом ча со пи су Пре од ни-
ца (1884), у ко ме је узео за глав ног му зич ког са рад ни ка ком по зи то ра 
Јо си фа Ма рин ко ви ћа. Ње гов ча со пис је из ла зио „под окри љем Дру-
штва за умет ност” и он је на ја вљи вао да ће „у сва ком дру гом бро ју” 
би ти „и му зи ка ли ја од на ших ком по зи то ра”. Већ у пр вом бро ју обра-
ћа па жњу и на не ис пи та ни фол клор ста ре Ср би је, па ка же: „У на шем 
на ро ду по сто ји чи тав мај дан ра зно вр сних ме ло ди ја. Ве ћи на  м а к е-
д о н с к и х   ари ја од ли ку ју се вр ло ра зно ли ким рит мом дво дел ног 
и тро дел ног так та, а и ком би но ва них из истих, ме ло ди је ко је и да нас 
не до дир ну те оче ку ју сво га умет ни ка да их при ку пи. Али за ово тре ба 
да се про ђе кроз Ма ке до ни ју, Ста ру Ср би ју и оста ле срп ске кра је ве 
уна крст, те да се при ку пи све...”30 Ви ди се, да кле, да је пе сник и књи-
жев ник Дра гу тин Илић у свом ча со пи су за књи жев ност и умет ност 
оку пио и срп ске ком по зи то ре, ста ри јег Јо си фа Ма рин ко ви ћа и та да 
још мла дог Сте ва на Мо крањ ца. Из тек ста ње го ве пе сме Аџамија, у 
ко јој је унео и цео текст пе сме Што ми је ми ло и дра го, ви дљи во је да 
је упо знао срп ске ком по зи то ре са бо га тим „мај да ном ра зно вр сних 
ме ло ди ја” и на род них пе са ма ко је су се пе ва ле у Ста рој Ср би ји. Јед ну 
од њих Што ми је ми ло ле, мај ко и дра го, за пи са ли су срп ски ком по-
зи то ри Јо сиф Ма рин ко вић и Сте ван Мо кра њац по Или ће вом пе ва њу 
и упо тре би ли је у сво јим ком по зи ци ја ма (Ко ла, Ру ко ве ти), ин спи ри-
са ним на род ним ме ло сом сло вен ског ју га... 

29 Дра гу тин Илић: „Аџамија“, Пре од ни ца, 3, 1884, 38. У срп ској на род ној по е зи-
ји аџамија се пре во ди као „лу до мла до”.

30 [Драгутин Илић]: „О на шој му зи ци“, Пре од ни ца, 1, 1884, 12–13.
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HISTORY AND THE NATIONAL TRADITION IN TWO OLD SERBIAN 
SONGS FROM STEVAN MOKRANJAC’S RUKOVETI

In the paper bearing the above title, the author shows the texts of the 
folk songs from the famous work Rukoveti by Stevan St. Mokranjac 
(1856 – 1914). It is about the songs Lele, Stano mori, malka Stano (V,6) 
and Što mi je milo le, majko, i drago (VII, 3) which first textual variants 
were  published by the collector Stevan Verković in the book Narodne 
pesme makedonski Bugara (Belgrade, 1860). The texts of the same songs 
from the Verković’s collection were analyzed by the academician 
Vladimir Stojančević who had established the time of their formation 
and recording; the first was made at the end of the XVII century, the 
second around 1821. The author accepted the historical chronology 
of the emergence of these two songs as a good foundation for their 
historically-ethnographic treatment and pointed out to the folk variants 
of text and writings which Stevan Mokranjac included into his Rukoveti.
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