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ПРЕДАВАЊА проф.др Биљана Павловић 

Драги студенти, упоредо са практичним радом, тј. упоредо са консултацијама око ваших 

припрема, које обављамо свакодневно, разматраћемо и занимљива методичка питања која 

се односе на утврђиваање значаја и смисла музичких садржаја и активности у процесу 

музичког и свеукупног развоја деце. Овом приликом прочитајте текст који се односи на 

улогу и значај српског црквеног појања у развијању осећаја националног идентитета код 

деце основношколског узраст. Ви треба да размислите на који начин је могуће увести децу 

предшколског узраста у свет духовних, црквених песама. Како представити и приближити 

овај музички жанр деци предшколског узраста. Које су то песме које бисте ви предложили 

за обраду и на који начин. Да ли би то било путем певања (и које би то песме биле 

одговарајуће), или путем слушања (које примере бисте одабрали). Размислите и пишите на 

мејл biljana.pavlovic@yandex.ru   

Поздрав и будите добро! 

 

Проф. др Биљана Павловић 

Проф. др Драгана Цицовић Сарајлић 

 

СРПСКО ЦРКВЕНО ПОЈАЊЕ  

КАО ЧИНИЛАЦ РАЗВОЈА НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА
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Увод 

           Питање идентитета је тема која заокупља пажњу бројних истраживача друштвено-

хуманистичке оријентације. Идентитет подразумева доживљај сталности битних 

карактеристика личности заснован на континуитету циљева, намера и сећања, властитог 

понашања и односа других људи према нама (Педагошка енциклопедија 1, 1989: 254). 

Стручна и научна литература обилује радовима који разматрају различите типове 

идентитета ‒ персонални,  групни,  културни, национални, класни итд. Питање очувања и 
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 Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта ИИИ 47023 „Косово и Метохија између националног 

идентитета и евроинтеграција“, које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
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развијања националног идентитета посебно се актуализује у време глобализацијских 

процеса и тенденција унификације и културне хомогенизације. У таквим условима, 

националне заједнице, нарочито оне малобројније, теже да се одупру наметању образаца 

туђих култура и идентитета, како би сачувале сопствену националну самобитност.  Ово 

питање је данас посебно важно на Косову и Метохији, где због угрожености 

територијалног интегритета, српског суверенитета и општег стања безбедности, српски 

народ живи у изузетно тешким условима. Физичка насиља, како је истицао Шелинг (F. W. 

J. Schelling), могу биолошки угрозити и материјално разорити неки народ, ,,али му не могу 

отети његово предање, његово сећање, читаву његову прошлост...“ (Шелинг, 1988: 118).  

Српски идентитет сведочи о континуитету и укорењености српске државности, културе и 

православне вере на Косову и Метохији, и зато представља уточиште мира и сигурности 

српском народу на овом простору.  

                Национални идентитет се у литератури углавном одређује као ,,генерацијски 

осећај континуитета културне популационе јединице, који еволуира у историјској 

динамици, односно као самосвест припадника групе која историјски настаје и развија се у 

зависности од критеријума које та група успоставља у односима са другим друштвеним 

групама“ (Гајић, 2009: 78). Битне компоненте националног идентитета су: историјска 

територија, односно домовина, заједничка култура и систем вредности, заједнички језик, 

заједнички митови и историјска сећања, заједничка религија, заједничка економија и 

слично (Смит, 2010: 30).  

У процесу неговања  и  очувања националног идентитета инсистира се на развоју 

снажног позитивног емоционалног односа према свом народу и његовим свеукупним 

духовним, културним, језичким и другим вредностима. Национална припадност се најпре 

испољава кроз приврженост и позитиван однос према свом етосу, и кроз примерено 

истицање појединих националних садржаја и обележја, који се идеализују и постају 

окосница самоодређења (идентитета) појединца (Базић, 2012: 43).  Предаја и континуитет 

традиције, општег друштвено-историјског искуства, стечених вредности и знања  о 

настанку и развоју свог народа, представља најважнији фактор очувања и развоја 

идентитета сваке заједнице. На тај начин се успоставља континуитет свих области од 
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значаја за друштво. Овим се, између осталог, потврђује свој идентитет, односно оно што је 

у њему и константно и непроменљиво, односно вредно и доследно“ (Ракић, 2010: 119).  

Савремени аутори указују на велики и незаменљив значај наставе и школе у 

усвајању, развијању и разумевању свеукупних националних вредности. Зоран Аврамовић 

истиче да су основношколски наставни планови и програми један од кључних чинилаца 

неговања и очувања националних вредности и националног идентитета. Примарни циљ 

националног васпитања и образовања је ,,укорењивање ученика основне школе у 

вредности националне културе и развијање свести о припадности одређеној заједници“ 

(Аврамовић, 2010: 75). Овај циљ се постиже коришћењем наставних садржаја којима се 

шири свест о националним митовима, обичајима, вери, историји, језичкој заједници, 

култури. Његовом остваривању доприноси и упознавање музичких садржаја националног 

васпитања, међу којима црквено појање има приоритетно место (Белојица Павловић, 

Цицовић Сарајлић, 2018).  

Разматрајући могућности остваривања циљева националног васпитања, Бранко 

Јовановић уочава да не постоје довољно студиозни програми развоја и остваривања 

националних вредности у школама и да њихово недовољно усвајање у основношколској 

настави ,,отвара простор за деловање других чинилаца, који ће 'пунити главе' и срца 

младима неким другим вредностима које нису у складу са националним вредностима 

васпитања“ (Јовановић, 2012: 79). Зато је неопходно да при избору наставних садржаја 

наставници покажу педагошку одговорност и националну осетљивост, те да у наставни 

процес уврсте садржаје који ће омогућити усвајање и доживљавање националних 

вредности, развијање и учвршћивање националне самосвести и идентитета ученика.  

Извођење одговарајућих музичких садржаја националног карактера изазива 

узвишена национална осећања, понос и патриотизам, развијајући националну свест, 

позитивне ставове и љубав ученика према својој земљи и народу. Ови садржаји чине 

емоционалну основу ставова о својој земљи и народу. Чврсто формирани ставови у 

детињству постају упориште самоодређења и идентитета појединца.  Према схватањима 

савремених педагога ,,само у јединству знања, осећања, уверења и убеђења могу се 

формирати позитивни ставови ученика према националним и културним вредностима и 

подстицати њихова спремност за одбрану и развој националних вредности и интереса, а да 
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се при томе поштују вредности и интереси других нација и заједница“ (Јовановић, Парлић 

Божовић, 2011: 153).  

Српски национални идентитет формиран је у процесу дуготрајних друштвено-

историјских збивања и развоја осећања о својој посебности и припадности једној етничкој, 

културној и политичкој заједници (Базић, 2003: 24). Важан чинилац српског националног 

идентитета је национална свест, у чијем су средишту сећања на славу српске 

средњовековне државе, која се везују за Стефана Немању и Светог Саву. Они су се 

изборили за аутокефалност Српске православне цркве и поставили темеље српске 

државности по византијском узору.  Схватање истоветности државне и религијске 

заједнице код Срба повезивало је људе у једну етничку целину. Свети Сава је био свестан 

да државног јединства нема без јединства у вери. На основама светосавске духовности  

стварано је јединство државе, цркве и народа.  Када се говори о духовном укорењивању 

Срба, а са њим и заснивању националног идентитета, најзначајније место припада Светом 

Сави. ,,Он је главна константа и духовна вертикала у целокупној историји Српске 

православне цркве и српског народа (...)  Његов допринос стварању српске државе и 

српске нације учинили су га темељном историјском личношћу српског народа“ 

(Бодрожић, 2015: 48). Бројни манастири подигнути за време Немањића сведоче о великој 

привржености српског народа својој вери. Они су кроз историју одувек били стожер 

српске културе и духовности. Проглашавајући владаре из династије Немањића за 

светитеље, црква је наметнула култ владара ‒ светитеља, који је био нуклеус формирања 

српске националне свести и идентитета (Базић, Павловић, 2017: 282). Ширењу култа 

српских средњовековних владара, светитеља и косовског мита, допринела је народна 

књижевност, ликовно стваралаштво, као и народна и црквена музика. Уздижући култ 

српских владара црква је дозволила да се многе стихире, канони, тропари, кондаци и 

други облици црквених напева поју на богослужењу у част српских средњовековних 

владара.  

 

Српско црквено појање у основним школама 

Први подаци о православној духовној музици на простору Балкана потичу из IX 

века и везују се за делатност Ћирила и Методија. Покрштавајући Словене ради 
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учвршћивања византијске политичке власти на подручју Балкана, солунска браћа Ћирило 

и Методије су са грчког на старословенски језик преводили најважније богослужбене 

књиге, међу којима су Осмогласник и друге књиге са византијским црквеним напевима. 

Сусрет са писаном и певаном речи на свом говорном језику за Словене је представљао 

,,право откровење, једно ново, до тада непознато духовно искуство“ (Стефановић, 1973: 

114). Просветитељску делатност Ћирила и Методија наставили су крајем IX века њихови 

ученици – охридски просветитељи Наум и Климент. Нарочита заслуга у подучавању 

свештеника и народа црквеном појању приписује се Клименту, творцу првих црквених 

канона, молитава и химни у част поједних светитеља (Ђурић Клајн, 1971: 29).  

Први српски просветитељ, Свети Сава, поставио је темеље православне цркве и 

православног васпитања и образовања. За њега је љубав према Богу и према људима 

основа живота човековог постојања и његових дела. Подсећао је на пролазност живота у 

коме човек треба да служи Богу, те да се труди да стекне блаженство Божије (Поткоњак, 

2016: 41). Молитве и црквено појање били су саставни део његове свакодневице. 

Забележено је да се по лепоти појања Свети Сава одвајао од свих осталих монаха 

(Пејовић, 1998: 39).  Од посебног значаја су  његова упутства  како треба држати 

псалтир.
2
  Свети Сава је сматрао да сваки члан манастирске братије треба да буде и у 

улози учитеља, који ће код младих генерација развијати љубав и интересовање према 

православној вери и свом народу. Оптимистички је гледао на развојне могућности сваког 

човека, сматрајући да васпитање значајно може допринети његовом усавршавању и 

подвизању (Илић, Михајловић, 2016: 67). У житијима Светог Симеона и Светог Саве 

често се помињу црквено појање, духовне и уобичајене песме, појање на бденију и слично. 

Историјски писани извори сведоче да су се поводом смрти Стефана Немање окупили 

калуђери из више светогорских манастира да би га достојно опојали. Такође, забележено 

је да је крунисање Стефана Првовенчаног било пропраћено свечаном литургијом. Када је 

Стефан Дечански победио у Бици на Велбужду 1330. године, наређено је да се у свим 

српским манастирима служи литургија у његову част (Пејовић, 1998: 42). Ови верски 

обреди и церемонијали у средњовековној Србији представљају једну од темељних 

вредности заједничког памћења и идентитета Срба. 

                                                           
2
 Псалтир је црквена књига која садржи псалме. Псалми су молитве у стиховима и осим што се читају, често 

се и певају. 
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Црквено појање је било заступљено и у српским  средњовековним школама које су 

имале религиозни карактер. Ове школе су имале задатак да развијају побожност, љубав и 

поштовање српског народа према цркви и свештенству. Црквене школе су биле 

организоване као манастирске, епископалне и парохијалне. У манастирским школама су 

се преводиле и преписивале књиге, углавном религиозне тематике. У епископалним 

школама, које су осниване у појединим српским градовима, дечаци су се учили читању, 

писању, рачунању, појању црквених напева, а старији ученици су стицали знања о 

црквеној администрацији и канонима. Парохијалне школе похађала су деца која су желела 

да стекну елементарну писменост (Илић, Михајловић, 2016), док су се касније 

опредељивали за свештенички позив, који је подразумевао и познавање црквених напева. 

Осим црквених школа, у средњовековној Србији су постојале и дворске и приватне школе, 

у оквиру којих је, такође, пажња посвећивана верском васпитању и образовању, а у оквиру 

њих и појању.  

Први музички записи са српскословенским текстовима и византијском неумском 

нотацијом потичу из прве половине XV века. Наиме, реч је о црквеним песмама српских 

аутора – Кир Стефана Србина, Исаие Србина и Николе Србина. Иначе, Стефан Србин се 

сматра првим српским композитором. Његове најзначајније црквене песме – Ниња сили и 

Вакусите и видите, забележене касновизантијском неумском нотацијом, налазе се  у 

Псалтикији, двојезичном грчко-српскословенском зборнику црквених песама из XV века. 

Међу сачуваним делима Исаие Србина најзначајнија су Полилеј и Алилуја, написана 

касновизантијским неумама, на српскословенском и грчком језику. Никола Србин је аутор  

Херувимске песме на грчком језику. Захваљујући Димитрију Стефановићу и Даници 

Петровић, првим српским музиколозима обученим за читање неума, дешифрован је део 

српских средњовековних музичких рукописа. Црквене мелодије су се изводиле 

једногласно, одмерено и уздржано. Претпоставља се да су извођене уз пратњу исона, 

лежећег тона који се и данас може чути у православним црквама (Перковић, 2004). 

Доласком Османлија гасе се приватне и дворске школе, као и епископалне и 

парохијалне, а само у понеком манастиру настављено је преписивање књига (Илић, 

Михајловић, 2016: 87). Тек од XVI века, када су Турци дозволили Србима црквену 

аутономију, у манастирима је настављен школски и просветни рад. Ропство под 
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Османлијском влашћу и све тежи положај српског народа, нарочито после ратних 

дешавања, довели су крајем XVII  и почетком XVIII века до великих сеоба српског 

становништва у Аустрију и Угарску. Српска православна црква тада стиче право да отвара 

српске народне школе.  

Карловачка митрополија је преузела одговорност и обавезе око практичних питања 

образовања и васпитања у школама. Због недостатка црквених књига и недовољно 

образованог свештенства, београдско-карловачки митрополит Мојсије Петровић обратио 

се за помоћ Грчкој и Русији. У Београд убрзо долазе грчки учитељи појања и оснивају 

грчку школу појања (1721). У Сремске Карловце стижу руски, односно украјински 

учитељи који су неговали украјинско појање (Перковић, 2004). У Сремским Карловцима 

су крајем XVIII века, на иницијативу митрополита Стефана Стратимировића, са радом 

почеле Гимназија (1792) и Богословија (1794), где се учењу српског црквеног појања 

поклањала посебна пажња. Фрушкогорски манастири су такође представљали важне 

центре у којима се током XVIII века неговало и развијало српско црквено појање. Ту је у 

другој половини XVIII века настало новије црквено појање, названо карловачко
3
 или 

српско народно црквено појање. Овај вид црквеног појања, настао на византијским 

основама, асимиловао је утицаје тадашњег грчког и украјинског појања, али и елементе 

српског народног певања. Он је и данас присутан у Српској православној цркви.  

Важно је истаћи да је карловачко појање више од једног века преношено усменим 

путем. Корнелије Станковић је у Сремским Карловцима 1855. године започео рад на 

сакупљању и записивању целокупног српског народног црквеног појања савременом 

нотацијом. Црквене напеве је хармонизовао приређујући их за вишегласно хорско 

извођење. Обимна Станковићева заоставштина везана за српску црквену музику садржи 

17 свезака хармонизованих и 5 свезака једногласних записа (Перковић Радак, 2004: 13). 

Рад на бележењу црквеног појања наставили су крајем XIX и почетком XX века 

„многобројни свештеници, професори и ученици карловачке богословије, Сомборске 

препарандије, Српске велике гимназије у Новом Саду. Они су у Сремским Карловцима, 

                                                           
3
 Зачетником карловачког појања сматра се архимандрит Димитрије Крстић који je, иако је познавао и грчко 

појање, посебно неговао старо српско црквено појање, „те је из та два начина појања, које је упрсте знао, 

својим изванредним даром и смислом за појање саставио и по свом укусу дотерао једно сасвим ново црквено 

пјеније“ (Ђурић Клајн, 1971: 42). По жељи митрополита Стратимировића, наставник појања Дионисије 

Чупић извршио је прву, а Јеротеј Мутибарић другу редакцију Крстићевог појања.  
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Новом Саду, Сарајеву, Пакрацу, Осијеку, Сомбору своје записе штампали или су их 

једноставно умножавали за свакодневне практичне потребе“
 
 (Петровић, 1994: 34). У исто 

време, у Краљевини Србији Стеван Мокрањац улаже велике напоре да одштампа његов 

Осмогласник и да га уведе у школску праксу уместо до тада коришћених зборника са 

трилама
4
 проте Николе Трифуновића. После многих одлагања, Осмогласник је штампан 

(1908) у 500 примерака и убрзо је постао основни појачки зборник и уџбеник за наставу 

црквеног појања.  

Захваљујући Корнелију Станковићу, Стевану Мокрањцу и њиховим следбеницима 

који су наставили рад на записивању црквеног појања, сачувана је обимна и вредна 

духовна музичка баштина српског народа. Српски композитори Јосиф Маринковић, 

Стеван Мокрањац, Станислав Бинички, Исидор Бајић, Петар Коњовић, Милоје Милојевић, 

Стеван Христић и Коста Манојловић, у младости васпитавани на народном и црквеном 

певању, „никада нису изгубили интересовање за наше традиционално појање. Зависно од 

личних афинитета, појањем су се бавили као наставници музике у богословијама, затим 

као музички писци и истраживачи, а као композитори уносили су га у своје претежно 

хорске композиције“ (Даница Петровић, Традиционално српско народно црквено појање у 

XX веку, доступно на https://www.scribd.com/doc/133783254/srpsko-crkveno-pojanje/Наша 

посета 20.2.2017). 

Сходно реформи српског школства, којој је посебно допринео Теодор Јанковић 

Миријевски (1773−1776), у градовима су током XVIII века отваране народне школе које 

нису биле под контролом цркве, али које су, без обзира на то, имале задатак да 

васпитанике подучавају основама православља. Између осталог, пажња се посвећивала и 

црквеном појању (Вујисић Живковић, Зељић, 2012: 427). Већина српских мислилаца и 

педагошких прегалаца тог времена била је за то да се у основним школама похађа верска 

настава и у оквиру ње учи црквено појање.   

Педагошко учење Доситеја Обрадовића (1744−1811) заснивало се на разуму и 

одбацивању сваког веровања у чуда и натприродне силе, али је он истовремено тврдио да 

својим деловањем жели ,,да развије чисту евангелску и апостолску науку“ (Обрадовић, 

                                                           
4
 Триле су графички знакови који су уписивани изнад текста црквених песама. Њихова улога је била да 

потсете певача на напев који је претходно научио напамет, по коме треба да отпева дати текст. 

https://www.scribd.com/doc/133783254/srpsko-crkveno-pojanje/Наша%20посета%2020.2.2017
https://www.scribd.com/doc/133783254/srpsko-crkveno-pojanje/Наша%20посета%2020.2.2017
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1911: 157). У свом просветно-педагошком деловању истицао је улогу свештенства у 

образовању и васпитању народа. 

Педагогија Уроша Несторовића (1765−1825) била је религијски оријентисана. Као 

врховни надзорник православних школа у Аустроугарској, Несторовић је захтевао да се у 

школама настава изводи на матерњем језику, јер је осетио опасност од настојања 

католичке цркве да поунијате Србе. Осим тога, да би се ученици васпитавали у српском 

националном и православном религијском духу, залагао се да веронаука и црквено појање 

буду обавезни предмети. Такође, захтевао је да ученици редовно присуствују литургији у 

цркви и да учествују у обележавању верских празника. Никола Ђ. Вукићевић (1830−1910) 

је сматрао да се васпитање и народно просвећивање мора заснивати на ,,хришћанским 

православним идејама“, те да без тога нема напретка. Залагао се за веома наглашено 

верско васпитање у школама, сматрајући да је морално-религијско васпитање најважније, 

те да је оно главни предмет педагогије. По њему, основни циљ васпитања је стварање 

религиозне личности (Поткоњак, 2016: 51−63). Ђорђе Натошевић (1821−1887) је такође 

придавао значај религијско-моралном васпитању, сматрајући религију основним 

средством наставе. Као надзорник српско-православних школа на територији Карловачке 

митрополије од 1857. до 1887. године, Натошевић је имао веома значајну улогу не само у 

развоју српског школства већ и у унапређењу наставе црквеног појања у школама на 

територији Аустроугарске монархије (Ђурић, 1977: 29). Иако по струци није био музичар, 

Натошевић је у књизи Кратко упутство за сербске народне учитеље једно поглавље у 

целини посветио појању, где уз методичка упутства размотрио значај и улогу наставе 

појања. 

Мада је био присталица социјалистичке педагошке мисли, Васа Пелагић 

(1833−1899) је, говорећи о учитељским дужностима, захтевао да учитељи подучавају децу 

црквеним песмама (Илић, Михајловић, 2016:196).  

 Војислав Бакић (1847−1929) је истицао да је православна вера код Срба имала 

значајан утицај на одржање народности и државног јединства. Религијско осећање, према 

њему, снажно утиче на морално осећање и моралну вољу. Са религијским осећањем тесно 

је повезано хумано осећање, јер су оба заснована на идеји доброте и љубави према 

ближњима. Зато ,,моралног васпитања и не може бити без религијског васпитања, а 
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моралне поуке не могу имати успеха без религијског наслона“ (Поткоњак, 2001: 108). 

Иако је често имао критички тон према религији, Јован Миодраговић (1854−1926) је 

истицао значај верског васпитања у целовитом и свестраном развоју личности, па је тако 

говорио: ,,Тамо где се наука завршава, настаје простор за веровања, односно религију“ 

(Парлић Божовић, 2010: 73). И други српски педагози су све до краја Другог светског рата 

указивали на вредност и значај религијског васпитања, као и црквеног појања у школама.  

Српско црквено појање је након Другог светског рата све више запостављано. 

Искључено је из наставних планова и програма државних школа. Због такве образовне 

политике многим генерацијама ученика црквено појање је остало недоступно и непознато. 

Замирали су и црквени хорови, који су пре рата  били упориште духовног и културног 

живота српског народа. На тај начин потпуно је изгубљен један од снажних фактора 

развоја националног културног и верског идентитета српског народа. Упркос неповољним 

околностима током друге половине XX века, првенствено због идеолошких разлога, 

поједини српски композитори, попут Љубице Марић (1909‒2003), Душана Радића 

(1929‒2010), Војина Комадине (1933‒1997), Рајка Максимовића (1935), Слободана 

Атанацковића (1937), Вука Куленовића (1946‒2017), Ивана Јевтића (1947), Вере 

Миланковић (1953), Светислава Божића (1954) и Југослава Бошњака (1954), стварају своја 

дела на темељима српског црквеног појања, чиме су допринели очувању континуитета 

развоја српске духовне музике.  

Идеолошко-политичке промене које су обележиле крај XX века у великој мери су 

утицале на повратак српског народа вери. Наиме, од школске 2001/2002. године верска 

настава постаје факултативни, а потом и изборни предмет у основним и средњим 

школама. Српска православна духовна музика поново је уврштена у програме 

основношколске наставе музичке културе, чиме је након скоро пет деценија ученицима 

пружена прилика да стекну елементарна сазнања о српском црквеном појању  као 

значајном делу духовне музичке традиције народа коме припадају. Почеле су да се 

„попуњавају дуго стваране празнине, буде се сећања, а нове генерације први пут упознају 

традиционалне црквене напеве, који су у прошлим вековима испуњавали наше храмове“ 

(Петровић, 2000: 8). У процесу оживљавања религиозности, српско црквено појање добија 

значајније место у школству, посредством веронауке и наставе музичке културе.   
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Педагошка вредност српског црквеног појања 

У првим српским школама, црквено појање је сматрано најсветијим и 

најблагодарнијим послом учитеља. Посебно су били цењени учитељи који су се трудили у 

подучавању деце црквеном појању (Личинић, 1899: 276). Чешки музичар Роберт Толингер 

је међу првима указивао на значај учења црквених песама, које су код ученика требале да 

пробуде „чувства побожности и домољубља, да развију у њима ћуди лепога, да их 

душевно и морално уздигну и оплемене“ (Пејовић, 2001: 22). Ненад Барачки, вероучитељ 

и свештеник, тридесетих година прошлог века истицао је значај неговања  црквеног 

појања у школи, које благозвучношћу и лепотом ,,не само да осваја и очарава, него, 

такорећи, укроћује и покорава срце Србиново и води га само к добру“ (Барачки, 2000: 15). 

Истицао је да црквено појање васпитава и поучава, уздижући човека у најтежим животним 

тренуцима. 

Црквено појање јача побожност и моралност ученика, развијајући упорност, 

истрајност, љубав према својој вери и народу (Мандић, 2017: 97). Црквене песме величају 

и у први план стављају милосрђе, правду, љубав према Богу, ближњима и самом себи, 

подстичући код ученика доброчинство, предусретљивост, саосећајност, несебичност, 

благост, скромност, марљивост, осећања части и достојанства. Оне треба да побуде 

„свесно или подсвесно, интересовања за унутрашње биће, жељу да се кроз Господа 

упознајемо са самим собом и спознајемо свет непроцењиве лепоте и мира“ (Исто, 2017: 

98). Указујући на то да су духовне вредности занемарене у савременим условима у 

Србији, Биљана Мандић истиче значај учења црквених песама. Она истиче да црквене 

песме несумњиво отварају пут ка истини, дајући путоказе ка стицању знања и вештина 

потребних за смисленији живот.  

Анализа наставних програма музичке културе од првог до осмог разреда у Србији,  

показала је занемареност православне црквене музике и недовољну искоришћеност њених 

васпитних потенцијала у настави (Белојица Павловић, Цицовић Сарајлић, 2018).  

Планским и систематским увођењем српске црквене музике у наставни процес може се  

значајно допринети упознавању, очувању и неговању српског културног и духовног 

наслеђа као и јачању национално-верског идентитета, те развијању свести о припадности 
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свом народу. Певање песама религиозне тематике доприноси оснаживању религиозног 

доживљаја детета на путу до истинских сазнања и вредности (Цицовић Сарајлић, 2014: 

110).  

При упознавању ученика основне школе са црквеном музиком важно је побудити 

њихова интересовања за ову врсту музике. На млађем школском узрасту то се може  

учинити најпре упознавањем ученика са једноставним народним песмама духовне 

тематике какве су, на пример, крстоношке (Крстоноше крста носе), коледарске (Дуни, 

ветре, коледо), славске (Свети Спаси),  божићне (Ој, бадњаче, бадњаче, Божићна песма) 

и друге. Приликом обраде ових песама ученике треба упознати и са обичајима уз које се 

оне изводе. То ће допринети разумевању улоге и значаја ових песама у животу народа. 

Ученике континуирано треба подстицати на извођење ових песама поводом верских 

празника, што ће код њих развити љубав и поштовање према својој вери и традицији.  

Развијање интересовања за песме црквене тематике омогућиће и богомољачке 

песме. Настанак ових песама везан је за развој богомољачког покрета.
5
 Оне имају 

религиозну тематику ‒ говоре о Христовом рођењу и васкрсењу, о светитељима, 

анђелима, вери и Цркви, а знатан  број има духовно-родољубиви и национално-историјски 

садржај. Владика Николај Велимировић је аутор великог броја текстова богомољачких 

песама, за које је временом стварана одговарајућа музика. При њиховој обради ученике 

треба упознати са ликом и делом овог великог српског светитеља. У богомољачким 

песмама ученици могу препознати напеве  традиционалног српског појања (Молитва на 

Васкрс ‒ мелодија према тропару Христос воскресе), као и елементе наше народне музике 

(Песма светим мироносицама ‒ прекомерна секунда, завршетак на другом ступњу). 

Богомољачке и народне песме верници су у почетку певали на ванлитургијским 

окупљањима – приликом дељења нафоре, на црквеним и манастирским славама и у својим 

домовима приликом прослављања верских празника. Од прве половине XX века ове песме 

се певају на литургији, за време причешћивања, уместо типиком прописаних и утврђених 

причасних песама. Та пракса се до данас задржала у појединим црквама и манастирима. 

                                                           
5 Овај покрет  настао је крајем XIX и почетком XX века и имао је за циљ општенародни национални, 

црквени и морални препород. Назив је добио по изразито црквено-молитвеном начину живота и 

привржености хришћанској вери. Да би покрет био сачуван у оквиру српске православне цркве, владика 

Николај Велимировић (1881‒1956) је прихватио да га у духовном смислу предводи (Ашковић, 2006).  
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Збирка Српске духовне пјесме (Цицовић Сарајлић, 2013) садржи 37 богомољачких песама, 

записаних на Косову и Метохији. Песме су разврстане према тематици – о Божићу,  

Васкрсу, светим Божијим угодницима, цркви, вери, љубави и анђелима – и одговарају 

гласовним могућностима ученика основношколског узраста. 

У корелацији веронауке и наставе музичке културе, ученици треба да слушају и 

једноставније црквене богослужбене напеве (одговарања на јектенија, Оче наш, Буди имја 

господње, Божићни, Ускршњи и Светосавски тропар и друго).  Приликом слушања ових 

напева потребно је прочитати текст на српском језику како би ученици могли разумети 

певани текст на црквенословенском језику. Свакако треба бирати једноставније и краће 

верзије ових црквених  напева какав је, рецимо, Ускршњи тропар (краћи напев), који је 

записао Ненад Барачки (Барачки, 2000: 198). Ипак, прави смисао и лепоту црквене музике 

ученици најбоље могу доживети одласком у цркву, што је пожељно реализовати у 

корелацији са наставом веронауке. У корелацији са овим наставним предметом, ученици 

треба да стекну и основна знања о литургији и опелу, да упознају основне облике 

литургијског певања слушањем одговарајућих ирмоса,
6
 тропара

7
, стихира,

8
 као и музичке 

појмове везане за овај музички жанр (Осмогласник, неумска нотација, исон).  

У књизи Хиландарски ктитори у православном појању (Петровић, 1999), налазе се 

примери напева традиционалног српског народног црквеног појања који су посвећени 

средњовековним српским владарима и светитељима. Прилог књизи чини ЦД са аудио 

снимцима ових напева, што може бити драгоцен наставни материјал за упознавање 

црквене музике у области слушања музике у настави. Упоредо са слушањем ових нумера, 

ученике треба упознати са основним подацима о животу српских владара светитеља. 

Њихова житија исписали су угледни књижевници средњег века, ,,а у литургијски живот 

цркве уведени су кроз службе писане њима у част“ (Петровић, 1999: 13).  

У развијању интересовања ученика за црквену музику значајну улогу имају и 

уметничка дела домаћих композитора инспирисана овом врстом музике. Таква музичка 

                                                           
6
 Ирмос је први стих канона ‒ литургијске песме која је подељена на девет ода. Свака ода започиње ирмосом 

из којег се изводе други напеви задржавајући мелодијске контуре, ритмичку основу и број слогова. Збирка 

ирмоса назива се Ирмологија.  
7
 Тропар је један од основних облика црквене поезије. Тропари су химничне, похвалне песме у част 

празника или светитеља који се прославља.  
8
  Стихира је песма која се састоји од великог броја стихова. Стихира садржи једну главну мисао која се, на 

различите начине и веома поетично, излаже кроз све стихове. 
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дела компоновали су Стеван Мокрањац, Коста Манојловић, Јосиф Маринковић и други. 

Интересовање за црквену музику може се развијати и у склопу  ваннаставних музичких 

активности, певањем у хору. У том смислу, значајна је Збирка духовних композиција 

домаћих аутора за дечије и омладинске хорове (Ивановић, 2003), која садржи композиције 

савремених српских композитора – Слободана Атанацковића, Светислава Божића, Рајка 

Максимовића и Радета Радивојевића.  Збирка Духовне композиције за рад са хоровима 

основношколског типа  ауторке Десанке Тракиловић (Тракиловић, 2002) садржи велики 

број духовних композиција, које су разврстане у неколико целина – једногласне, 

двогласне и трогласне композиције. Посебну целину чини Литургија Светог Јована 

Златоустог Стевана Ст. Мокрањца за трогласни дечји и женски хор. Збирка садржи и 

драгоцена методичка упутства за наставнике. Упознавање наведених музичких садржаја, 

њихово извођење и слушање у корелацији веронауке, историје и музичке културе, 

допринеће учвршћивању и развоју осећаја верског и националног идентитета.    

 

Закључак 

У процесу формирања српског националног идентитета црквена музика имала је 

интегративну функцију, доприносећи обликовању државне и религијске заједнице код 

Срба у једну етничку целину. У средњовековној Србији, црквена музика се изводила у 

оквиру верских ритуала, државних и верских церемонијала, те у обичном свакодневном 

животу, развијајући свест народа о заједничкој државној, верској и култуној припадности. 

Касније, за време владавине Османлија, црквена музика била је својеврсно и веома 

значајно извориште националног духа и културе. Она је и данас снажно духовно 

упориште, извор снаге и вере у национално јединство, правду и слободу. Од 

прворазредног националног значаја је очување српске духовне традиције и култрног 

наслеђа на простору Косова и Метохије. Васпитни значај српског црквеног појања 

истицали су и знаменити српски педагози и музички педагози.  

Упоредо са упознавањем црквених напева, неопходно је развијати интересовања 

ученика за упознавање православне вере, српске историје и културе, што ће омогућити 

дубљи увид у српски национални идентитет, његово разумевање и усвајање. Ученици 

млађег школског узраста најпре треба да се упознају са одговарајућим народним песмама 
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релииозне тематике а потом са богомољачким песмама. У складу са узрасним 

могућностима, ученике треба упознати и са одговарајућим примерима црквених 

богослужбених напева ‒ тропара, ирмоса, стихира, посвећеним члановима светородне лозе 

Немањића. Поједине збирке савремених музичких педагога садрже одговарајуће примере 

црквених напева погодних за школску обраду. Упознавање и доживљавање ових песама 

омогућиће да ученици са већом пажњом и интересовањем прате литургију на 

богослужењу. Слушање уметничких композиција домаћих аутора, који су стварали 

инспирисани српским црквеним напевима, проширује ученичка интересовања која се 

односе на духовност, културу и православну веру српског народа. Педагошки ваљан 

извор, упознавање и извођење песма са црквеном тематиком, представља веома погодан 

облик неговања, развијања и очувања српског националног идентитета и његове духовне и 

културне самобитности. Ово је такође једна од значајнијих могућности да српски народ 

очува свој национални интегритет и супротстави се разорним утицајима глобалистичких 

тенденција и угрожавању његовог националног бића и суверенитета.  
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