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БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ1УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМУ КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ПРИЗРЕНУ − ЛЕПОСАВИЋ
ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋУНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМУ КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У ПРИШТИНИ − ЗВЕЧАННАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ НА ОСНОВАМА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИСАЖЕТАК. Предмет рада је национално васпитање у основној школи на основама

српске уметничке музике. На теоријском плану задатак рада је да се са-
гледа стваралаштво најзначајнијих српских композитора са којима је
неопходно упознати ученике основне школе. У раду су изложени ре-
зултати истраживања које је за циљ имало да се утврди у којој мери
ученици 8. разреда са територије Косова и Метохије и централне Срби-
је познају српску уметничку музику, односно, колико су упознати са
стваралаштвом најзначајнијих српских композитора. Резултати истра-
живања указују да ученици након завршене основне школе не познају
довољно националну уметничку музику. У настави музичке културе,
национална уметничка музика је садржај који, поред традиционалних,
духовних и патриотских песама, снажно доприноси националном ва-
спитању. Садржаји националног карактера данас имају посебан педа-
гошки и друштвени смисао и значај на Косову и Метохији, где је, због1 biljana.pavlovic@yandex.ru; dsarajlic@gmail.comРа: је резулPаP исPраживања у оквиру AројекPа ИИИ 47023 „Косово и МеPохија између нацио-нално; и:енPиPеPа и евроинPе;рација“, које финансира МинисPарсPво AросвеPе, науке и Pех-нолошко; развоја РеAуLлике СрLије.Ра: је Aримљен 5. маја 2017, а Aрихваћен за оLјављивање на сасPанку Ре:акције ЗLорника о:р-жаном 6. :ецемLра 2017.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017144 БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋспецифичних услова живота српског народа на овој територији, неоп-
ходно посветити им више пажње у васпитно-образовном раду. Упозна-
вање ученика основне школе са уметничким стваралаштвом национал-
них композитора допринеће развијању патриотизма, јачању нацио-
налног поноса и осећаја припадности свом народу. У раду су наведена
неправедно запостављена дела националне уметничке музике, која
због својих високих естетских и етичких вредности треба да буду увр-
штена у наставне програме музичке културе. У истраживању су приме-
њене дескриптивна метода и метода теоријске анализе.КЉУЧНЕ РЕЧИ: српска уметничка музика, основна школа, настава, национално васпи-
тање. УВОД У ра:у се ;овори о националном васAиPању са асAекPа основно-школске насPаве музичке кулPуре, Aри чему се указује на значајне;овања и уAознавања с умеPничком музиком, као Pемељномо:ре:ницом националне кулPуре и и:енPиPеPа. Циљ је :а сеуPвр:и у којој мери ученици 8. разре:а са PериPорије Косова иМеPохије и ценPралне СрLије Aознају срAску умеPничку музику.Појмови национално и AаPриоPско2 васAиPање у Aе:а;о;ији си-нонимно се уAоPреLљавају. Национално васAиPање се Pумачикао ,,сAецифичан афекPивно-конаPивни Aроцес у оквиру ко;а сеформира национални и:енPиPеP ин:иви:уе са јаким национал-ним осјећањима, врлинама, са чврсPим националним каракPе-ром, националном свијешћу и :осље:ним :јеловањем у :уху на-ционалних инPереса“ (Илић, 2010, сPр. 100). То је ви::рушPвено-морално; васAиPања у чијој основи су љуLав Aрема:омовини и наро:у; је:инсPво :уховних, :рушPвених, кулPур-них и :ру;их инPереса; морална и :уховна :осPи;нућа наро:а;сAремносP за о:Lрану земље и наро:а, као и вера у Lу:ућносP иAросAериPеP земље (Јовановић, 2005, сPр. 61). Је:ан о: најважни-јих за:аPака национално; васAиPања је афирмација и Aреноше-ње знања о националним вре:носPима и о националном и:енPи-PеPу, као ,,сAознаји заје:ничких каракPерисPика AриAа:никаје:не нације које се разликују о: :ру;их нација“ (Базић, 2012,2 ПаPриоPизам (Patriotismus), фр. patriotisme о: новолаP. patriota, ,,земљак“(лаP. patria – оPаџLина), љуLав Aрема оPаџLини, израз AоPиче из 18. века ислужи за означавање AолиPичко; уверења и учења ,,:а :ржавник и ;рађа-нин PреLа у Aрвом ре:у :а имају Aре: очима :оLроLиP соAсPвених земљака“(Речник филозофских (ојмова, 2004, сPр. 430). 



НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ НА ОСНОВАМА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИБИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ 145сPр. 70). О: оснивања школско; сисPема у мо:ерној СрLији, наци-оналном васAиPању се Aри:авао велики значај.У Краљевини СрLији национално васAиPање заснивало се наи:еји ује:ињења срAско; наро:а, који је живео Aо:ељен у оквируАусPроу;арске и ОPоманске имAерије и Pежио ослоLођењу и Aри-кључењу Краљевини СрLији. Формирањем Краљевине Ју;ослави-је и касније СоцијалисPичке Фе:ераPивне РеAуLлике Ју;ославије,национално васAиPање се о:вијало у :уху ју;ословенсPва и очува-ња заје:ничке :ржаве (Ракић, 1981, сPр. 84). О: PренуPка расAа:аЈу;ославије, AочеPком :еве:есеPих ;о:ина 20. века, AиPање срA-ско; национално; васAиPања је Aоново акPуализовано (Шувако-вић, 2010, сPр. 136). Национално васAиPање :анас има изузеPанзначај на PериPорији Косова и МеPохије, ;:е је, зLо; насилно; оPи-мања ове PериPорије о: сPране АлLанаца, срAски националнии:енPиPеP у;рожен, а оAсPанак срAско; наро:а :ове:ен у AиPање.ПаPриоPизам, AосеLно у условима а;ресије, Aрема социоло;у Пе-Pру Анђелковићу, Pражи не:восмислен о:;овор (Анђелковић,2014, сPр. 61). Док се ово важно национално AиPање решава на ни-воу AолиPичких Aре;овора, за:аPак оLразовне AолиPике је :а крозвасAиPно-оLразовни сисPем развија и јача национални :ух ко:мла:их, нарочиPо на Косову и МеPохији, Pе :а Aо:сPиче о:;овор-но Aонашање Aрема власPиPим националним вре:носPима: јези-ку, вери, умеPносPи, оLичајима, Pра:ицији. Развијању национал-них осећања снажно :оAриноси национална умеPничка музика,насPала на Pемељима наро:не музике, са којом се ученици уAо-знају у насPави музичке кулPуре. Слушање вре:них умеPничких:ела :омаћих комAозиPора :оAриноси васAиPању ученика у :ухунационалне кулPуре, из;рађивању националне свесPи, усвајањунационалних вре:носPи, шPо во:и развијању AаPриоPизма, учвр-шћивању и јачању осећаја кулPурно; и национално; и:енPиPеPа.УПОЗНАВАЊЕ СА СРПСКОМ УМЕТНИЧКОМ МУЗИКОМДок се евроAска умеPничка музика инPензивно развијала Pокомсре:ње; и ново; века, срAска умеPничка музика Aочиње свој ра-звој Pек о: 19. века, за време вла:авине кнеза Милоша ОLренови-ћа. До Pа:а, срAска музичка кулPура не;ована је у :уху наро:не ицрквене музике. Гра:ска музичка Aракса у СрLији, Pоком 18. и Aо-чеPком 19. века, Lила је у рукама Турака и Ци;ана, развијајући сеу :уху оријенPалне музике. Турска музика је Lила оLавезан Aра-Pилац кнеза Милоша ОLреновића, у свим Aриликама (Ђурић



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017146 БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋКлајн, 1971, сPр. 48). Желећи :а ор;анизује музички живоP на срA-ском :вору Aо узору на евроAски, Милош ОLреновић о:лучује :аоснује оркесPар сасPављен о: инсPруменаPа каракPерисPичнихза евроAско Aо:неLље. Ан;ажује Јосифа Шлезин;ера (1794−1870),који у Кра;ујевцу 1831. ;о:ине формира оркесPар Aо: називом,,Књажевско-срLска Lан:а“, чиме је заAочео развој новије срAскемузичке кулPуре. Пре:сPаве које су извођене у Aрвом Кра;ујевач-ком AозоришPу „Јоаким Вујић“, заAочињале су уверPиром – ин-сPруменPалним уво:ом, :ок су се у Aаузама изво:иле наро:неAесме, у Шлезин;еровој оLра:и. Ови кома:и са Aевањем AосPајусвојеврсPан жанр срAске музике, које не;ују ;оPово сви срAскикомAозиPори 19. века. Иако већина Шлезин;ерових комAозицијаније излазила из оквира :илеPанPизма, ње;ов ра: је наилазио наср:ачан Aријем ко: AуLлике (Ђурић, 2010, сPр. 134). ЗLо; значајнеуло;е коју је имао у развоју срAске умеPничке музике AоPреLно јеуAознаPи ученике са ње;овим сPваралашPвом. Је:на о: Шлезин-;ерових комAозиција коју мо;у AослушаPи ученици основнешколе јесPе соло Aесма СAомени се на мене. Ова, као и осPале на-ве:ене комAозиције у ра:у, :осPуAне су на инPернеPу, о:носнона ЈуPјуLу.Веома значајна личносP у музичком живоPу СрLије 19. века Lиоје Корнелије СPанковић (1831−1856), који се смаPра уPемељивачемнационално; сPила у срAској умеPничкој музици. Ње;ово умеP-ничко :еловање није Lило Pолико значајно Aо сPваралачким :о-меPима, колико Aо Pоме шPо је усмерило :аљи развој срAскеумеPничке музике. ПознансPво са Вуком Караџићем, у Бечу, ;:есе школовао, имало је велики уPицај на ње;а, у смислу AрихваPа-ња Вукових и:еја и Aо:сPицања инPересовања за музички фол-клор. Вук је оPAевао шесP срAских наро:них Aесама Aољском ком-AозиPору Францу Мирецком, који их је оLра:ио за извођење узклавирску AраPњу. Ове комAозиције оLјављене су у :ру;ој књизиВукових Aесама из 1815. ;о:ине и Aре:сPављају Aрве ноPне заAисесрAских наро:них Aесама (Ђурић Клајн, 1956, сPр. 16). СPанковићо:лази у Сремске Карловце и у :ру;е Aре:еле СрLије, ;:е Lележинаро:не мело:ије у жељи :а их искорисPи у свом комAозиPор-ском ра:у. Тако насPају зLирке ,,СрAске наро:не Aесме“ за ;лас иклавир, за клавир соло и за чеPворо;ласни хор (СPанковић, 2004).О:ушевљен леAоPом наро:них Aесама које је оLрађивао, СPанко-вић Aише: ,,Може се рећи, за ових :ванаесP Aесама, :а су о:низа-них :ванаесP зрна са :ра;оцено; низа наро:них мело:ија, којесам у наро:у изаLрао“ (Ђурић Клајн, 1956, сPр. 14). Поре: оLра:е



НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ НА ОСНОВАМА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИБИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ 147наро:них Aесама, СPанковић је Aисао и музику на умеPничке Pек-сPове Бранка Ра:ичевића, Јована Јовановића Змаја, Ђуре Јакшића,Васе Живковића, Јована СуLоPића и :ру;их срAских Aесника. Вео-ма су значајне ње;ове Aесме Lу:илнице и :ру;е AаPриоPске Aе-сме, чије је извођење Pоком 19. века Lило о: изузеPно; значаја заLуђење националне свесPи и развијање националних осећања.НајAознаPије су: У %ој, Пра$ је ово$ мило$ Ср%а, Ра�о и�е Ср%ин у војнике,Ево �еснице верне, Ус�ај, ус�ај Ср%ине и :ру;е (СPанковић, 2007).СмаPра се :а је СPанковић сакуAио и оLра:ио око 200 Aесама за Aе-вање уз клавирску AраPњу. Прерана смрP сAречила ;а је у намери:а још Aре:аније ра:и на развијању националне комAозиPорскешколе. У из:ању Са%рана �ела Корнелија С�анковића, књи;а 1 (СPан-ковић, 2004), оLјављене су комAозиције за клавир, :ок су у књизи2 (СPанковић, 2007), оLјављене Песме за $лас и клавир и Песме за че-�воро$ласни хор. Је:но о: ње;ових најAознаPијих инсPруменPал-них :ела је клавирска комAозиција Ш�о се %оре мисли моје, којаAре:сPавља варијацију на Pему мело:ије исPоимене романсе,коју је наAисао кнез Михајло ОLреновић. Јосиф Маринковић (1851−1931) и СPеван Мокрањац (1856−1914)насPавили су, међу Aрвим срAским музичарима, Aравцем који јеPрасирао Корнелије СPанковић, :ајући срAској музици нове Pеме-ље и нове AуPоказе, Pиме уPемељујући национални романPизам.Јосиф Маринковић насPавља са оLра:ама наро:них мело:ија, алисе ње;ов ра: заснивао и на комAозицијама ори;иналне инвенци-је. Ње;ова најAознаPија :ела у којима је корисPио наро:не мело-:ије су: Кола, за мешовиPи и мушки хор; Пролећна зора, комAозици-је за :ечје и омла:инске а каAела хорове. Писао је и комAозицијеза сPихове ро:ољуLиве Aоезије: Наро�ни з%ор, Јуначки (оклич, ХимнаБалкана, Косовска химна и :ру;е. Према музиколошкињи ЂурићКлајн „Маринковићева музика у Pим Aесмама Lила је чесPо, Aоновини и свежини израза, Aо инвенцији и Aо у:аљавању о: ша-Lлона – :алеко исAре: PексPова које је комAоновао, а Aо умеPнич-кој снази изна: њих“ (Ђурић Клајн, 1971, сPр. 78). НајAознаPије Ма-ринковићеве комAозиције лирско; каракPера су: За�овољна река,Моли�ва и По�очара. НајAоAуларније комAозиције за ;лас и кла-вир су: Алʼ је ле( овај све�, Кажи ми, Чежња. ПосеLно се из:војилаAаPриоPска Aесма Хеј, �ру%ачу с %ујне Дрине, која је у Aерио:у Aре:Први свеPски раP коришћена Aриликом AолиPичких манифесPа-ција, AосPавши симLол срAско; оPAора и LорLе за слоLо:у. Марин-ковић је значајан и Aо Pоме шPо уPемељује жанр оAлемењене сев-:алинке, а ње;ове најAознаPије комAозиције ово; PиAа су Шано



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017148 БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ�ушо и Из $ра�а у $ра�. Најзначајнија :ела из оLласPи :уховне музи-ке су Оче наш, Ли�ур$ија, Помен о(елу (Ђурић, 2010). СPеван СP. Мокрањац је Aо мно;им осоLинама PиAичан Aре:-сPавник Aрве ;енерације романPичара – уPемељивача национал-не школе. На Aољу свеPовне музике, ње;ов ра: се заснива на во-калном и вокално-инсPруменPалном сPваралашPву, ;:е најзна-чајније месPо AриAа:а хорским комAозицијама Рукове�има, којеAрема мишљењу музиколошкиње Маринковић Aре:сPављају„камен Pемељац срAске умеPничке музике“ (Маринковић, 2007,сPр. 84). НаAисао је 15 руковеPи, у којима је оLра:ио наро:не Aе-сме из СрLије, Босне и Маке:оније. Ње;ове :уховне комAозиције:Херувимска (есма, Ака�ис� Бо$оро�ици, Те%е Бо$а хвалим, О(ело уфис-молу, Ли�ур$ија Св. Јована Зла�оус�о$, уLрајају се у врхунска:ела свеPске музичке LашPине. ПочеPком XX века Бео;ра: AосPаје ценPар срAске музичке кул-Pуре, коју инPензивно не;ују и развијају комAозиPори СPаниславБинички (1872‒1942), Божи:ар Јоксимовић (1868‒1955), ПеPар Кр-сPић (1877‒1957), Вла:имир Ђорђевић (1869‒1938) и Миленко Пау-новић (1889‒1924). Њихово :еловање је у исPорији срAске музикеAознаPо Aо: називом „Lео;ра:ска школа“ (Маринковић, 2007). Заовај Aерио: каракPерисPично је Aојачано инPересовање за оAеру исимфонијска :ела. У :уху романPичарске оAере, СPанислав Би-нички 1904. ;о:ине комAонује Aрву срAску оAеру На уранку. Ком-Aонује и оркесPарске уверPире, маршеве, музику за Aозоришнекома:е, хорове, соло Aесме, као и :уховне комAозиције. Је:ан о:најAознаPијих маршева свакако је Марш на Дрину. У исPо време, Бо-жи:ар Јоксимовић комAонује оAеру Жени�%а Милоша О%илића (Ђу-рић Клајн, 1956), а мало је AознаPо :а је наAисао музику за чувенуAесму И$рале се �елије, на PексP Милора:а ПеPровића Сељанчице.НеAраве:но заAосPављена умеPничка :ела из ово; Aерио:а јесукомAозиција Зулумћар и соло Aесма Нимфа, које је наAисао ПеPарКрсPић, као и инсPруменPална комAозиција Уз�аница Вла:имираЂорђевића. ЈавносPи су мало AознаPа изузеPно :ра;оцена музич-ка :ела Миленка Пауновића (1889‒1924) и ЉуLомира Бошњакови-ћа (1891‒1987). НајAознаPије Пауновићево :ело је Ју$ословенскасимфонија, комAонована 1914. ;о:ине. ИнсAирисан :о;ађајима изПрво; свеPско; раPа, ЉуLомир Бошњаковић комAонује :ело Ал-%анска $ол$о�а, у којој је :очарана раPна аPмосфера, о: PренуPкао:ласка Lораца у раP, Aреко раPних сPрахоPа, Aа све :о AоLе:нич-ко; расAоложења. ОLухваPа сPавове: РасPанак срAско; војника,После:ња LорLа, АлLанска ;ол;оPа, Сцена на мору, Крф и Финале.



НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ НА ОСНОВАМА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИБИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ 149Из Pо; Aерио:а AоPиче и ње;ова уверPира Цер, која је Pакође не:о-вољно AознаPа јавносPи. Значајан :оAринос развоју срAске музи-ке на AочеPку :ва:есеPо; века :ао је Иси:ор Бајић (1878‒1915).КомAоновао је музику за Aозоришне кома:е, а међу најAознаPији-ма су: Чучук С�ана, Сеоски Лола и Ракија. Омиљене су Lиле ње;овекомAозиције Ср(киња, Јесен с�иже �уњо моја, Зрачак вири и :ру;е.Ту је и циклус соло Aесама Песма љу%ави, као и циклус клавирскихкомAозиција Aо: називом Ал%ум ком(озиција. О: клавирских :еланајAознаPија су Ср(ска ра(со�ија и Ср(ско цвеће, а као најзначајнијеБајићево :ело наво:имо оAеру Кнез Иво о� Сем%ерије, комAоновануAо :рами Бранислава Нушића. У раPним условима, о: 1912. :о1918. ;о:ине, велики :оAринос развоју музичко; и кулPурно; жи-воPа :ао је комAозиPор КосPа Манојловић (1890‒1949). Ње;овосPваралашPво о;ле:а се AрвенсPвено у хорским :елима, која су за-снована на наро:ним и црквеним мело:ијама. Међу најAознаPи-јим Манојловићевим :елима је циклус соло Aесама назван Ју$осло-венске наро�не (есме. Све Pе комAозиције Aре:сPављају „музичкуPрансAозицију Lолних и Pра;ичних :оживљавања AаPриоPски за-несено; мла:ића који је Aрошао кроз све Pе;оLе раPа“ (ЂурићКлајн, 1971, сPр. 129). Мало AознаPе су ње;ове :уховне комAозици-је Те%е (ојем и Бо$оро�ице �јево, иако су Pо :ела високе умеPничкевре:носPи.КомAозиPори рођени крајем 19. века, ПеPар Коњовић (1883‒1970), Милоје Милојевић (1884‒1946) и СPеван ХрисPић (1885‒1958), „:онели су са својих школовања извесне новине у срAскумузику − елеменPе национално; ексAресионизма, о:Lлеске им-Aресионизма и назнаке аPоналносPи“ (ЖеLељан, 2009, сPр. 11). Пе-Pра Коњовића је AрвенсPвено занимала оAерска музика. Ње;овенајAознаPије оAере су Жени�%а Милоша О%илића3/Вилин вео, Кнез о�Зе�е и Кош�ана. У својој зLирци за ;лас и клавир Моја земља, ком-Aонованој између 1905. и 1925. ;о:ине, оLра:ио је око 100 наро:-них Aесама, из ;оPово свих крајева Ју;ославије. Њихова мело:ијаје ауPенPична, неизмењена, :ок се сPилизација осећа у клавирској:еоници (Ђурић Клајн, 1971). Је:на о: Aесама из Pе зLирке је Дазнајеш мори моме. Велики :оAринос Коњовић је :ао развоју срAскесимфонијске музике. АуPор је Aрве симфоније у исPорији срAскемузике – Симфонија у це-молу (Маринковић, 2007). Значајну AажњуAосвеPио је камерној и хорској музици. Веома чесPо извођене су3 По: AриPиском аусPријске цензуре оAера Жени�%а Милоша О%илића се изво-:ила Aо: називом Вилин вео (Ђурић Клајн, 1971, сPр. 108).



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017150 БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋкомAозиције за женски хор: Вра$олан, Ој, за $ором и Орошен. МилојеМилојевић у свом сPваралашPву Aре:носP :аје камерној музици −вокалној и вокално-инсPруменPалној. Ње;ове најAознаPије хор-ске комAозиције су: Ду$о се (оље зелени, Слу�ња, циклус Пир алузија,Муха и комарац, Ју$ословени, Ви�ов�анска (ричес�, :ве лиPур;ије иPри оAела (Ђурић, 2010). Као и осPали комAозиPори ово; времена,Aисао је соло Aесме за ;лас и клавир. Је:на о: AознаPих је Јесењаеле$ија. Из ње;ово; Lо;аPо; сPваралачко; оAуса инсPруменPалнемузике из:вајамо :ело за клавир Косовска сви�а, у којој корисPимоPиве наро:них мело:ија са Косова и МеPохије. Важно је сAоме-нуPи и ње;ову симфонијску Aоему Смр� мајке Ју$овића. У сPвара-лачком оAусу СPевана ХрисPића значајно месPо AриAа:а музич-ко-сценским :елима, о: којих су најзначајнија оAера Су�он и Lа-леP Охри�ска ле$ен�а. Писао је и соло Aесме, оркесPарске и хорскекомAозиције, симфонијске Aоеме, музику за филм Софка.Веома значајни срAски комAозиPори :ва:есеPо; века, са чијимсPваралашPвом PреLа :а Lу:у уAознаPи ученици основне школесу: ЉуLица Марић (1909‒2003), Марко Тајчевић (1900‒1984), Воји-слав Илић (1912‒1999), Алексан:ар ОLра:овић (1927‒2001), Кон-сPанPин БаLић (1927‒2009), Вла:о Милошевић (1901‒1990), ЗоранХрисPић (1938), СвеPисав Божић (1954) и Мла:ен МаPовић (1980).Дела ЉуLице Марић заснована су на мо:усима Aравославне :у-ховне музике, шPо њено сPваралашPво чини ори;иналним и сAе-цифичним. КорисPећи црквене лесPвице, на осоLен начин, ЉуLи-ца Марић је „анPициAирала је:ан о: најзначајнијих Aраваца :ру;еAоловине 20. века, Aравац Pзв. мисPичних минималисPа из ИсPоч-не ЕвроAе (ПерP, Горецки и :ру;и), којима ће, :ва:есеP ;о:ина ка-сније, уAраво сре:њовековна (Aравославна) :уховна музика Aре:-сPављаPи AолазишPе и основу за нову музичку есPеPику“ (ЖеLе-љан, 2009, сPр. 12). Овај сPил се најLоље осликава у њеном циклусукомAозиција Музика Ок�оиха. Из сPваралачко; оAуса ЉуLице Ма-рић ученици основне школе PреLа :а уAознају Визан�ијски кон-цер� и Бранково коло. Њено AознаPо :ело Песме (рос�ора, канPаPаза мешовиPи хор и оркесPар, Aре:ложене су за слушање у осмомразре:у. Марко Тајчевић исPакао се у оLласPи клавирске музике,али је комAоновао и хорске комAозиције и соло Aесме. Ње;овонајзначајније :ело је Се�ам %алканских и$ара, које се Lазира на риP-мичко-мело:ијским и хармонским елеменPима наро:не музике.Из оLласPи хорске музике из:вајамо До�олске (есме и Че�ири �у-ховна с�иха. КомAозиPорска :елаPносP Војислава Илића, о;ле:а сеу оркесPарским :елима Коло, Чочечка и$ра, Сви�а за мале $у�аче,



НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ НА ОСНОВАМА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИБИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ 151канPаPама Наро�не за$оне�ке и С(омен на ус�анак, као и у хорскимкомAозицијама :уховне са:ржине, о: којих се најчешће изво:еСвја�и Боже, Алилуја и Херувимска. Са сPваралашPвом КонсPанPинаБаLића ученици ће се уAознаPи слушањем хорских комAозицијаЖир и (расе, За$оне�ка и Левачка сви�а. Алексан:ар ОLра:овић сеисPакао у оLласPи оркесPарске и камерне музике. ПознаPо је ње-;ово :ело Кроз свемир, које се слуша у осмом разре:у. СPварала-шPво Зорана ХрисPића о;ле:а се AрвенсPвено у комAозицијамаAисаним за AоPреLе AозоришPа, филма, о:носно Pелевизије. На-Aисао је музику за 35 филмова, а међу најAознаPијима су: Хасана-$иница, Дервиш и смр�, Варљиво ле�о ʼ68, Сава Мала и :ру;е. СPваралашPво СвеPислава Божића, комAозиPора и PеореPича-ра музике, уPемељено је на националној :уховној Pра:ицији. ОL-новиPељ је и чувар срAске :уховне и свеPовне музичке верPика-ле. Ње;ов сPваралачки оAус оLухваPа хорску свеPовну и :уховнумузику, вокално-инсPруменPалну музику, оAеру, камерну музи-ку, музику за инсPруменPе, (клавир, чемLало, флауPа, виолонче-ло), музику за ;лас и инсPруменPалну AраPњу. У целокуAном ње-;овом оAусу :оминира национална Aро;рамска оријенPација.Евокација и сPваралачки AреоLражај косовско; музичко; Aамће-ња нарочиPо :олази :о изражаја у ње;овом кончерPину за кла-вир и оркесPар Ме�охијска (ојања. Поре: Ме�охијских (ојања, и:ру;е Божићеве комAозиције инсAирисане су исPоријом срAско;наро:а на Косову и МеPохији. Међу најAознаPијима су: Лазарево%�еније, концерP за PруLу и симфонијски оркесPар, Кроз сан мој�авни и %ез%рој суза наших, Aоема за ;у:аче, и Сви�ања на� Љеви-шком, симфонијска Aоема, комAонована 1999. ;о:ине, у којимакомAозиPор на:ахнуPо LашPини музичко Aамћење, AризивасPра:ања и ;ол;оPу срAско; наро:а на Косову и МеPохији, осPа-вљајући каPарзичне музичке заAисе за Lу:ућносP. У насPавнеAро;раме музичке кулPуре свакако Lи PреLало уврсPиPи комAо-зиције срAских комAозиPора са AросPора :анашње РеAуLликеСрAске − Вла:а Милошевића и Мла:ена МаPовића. Из сPваралач-ко; оAуса Вла:е Милошевића из:вајамо хорску комAозицију СаЗмијања. СPваралашPво Мла:ена МаPовића везано је за хорскосPваралашPво. Ње;ове најAознаPије комAозиције су Моја Ре(у%ли-ка, која Aре:сPавља химну РеAуLлике СрAске, Мила мајко и :ру;е.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017152 БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋМЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊАПре:меP исPраживања је национално васAиPање на основамасрAске умеPничке музике у основној школи. Циљ је уPвр:иPи укојој мери ученици 8. разре:а са PериPорије Косова и МеPохије иценPралне СрLије Aознају срAску умеPничку музику. ПолазнаAреPAосPавка у исPраживању Lила је :а на крају основношкол-ско; оLразовања ученици са PериPорије Косова и МеPохије и цен-Pралне СрLије не Aознају :овољно срAску умеPничку музику. Ускла:у са циљем формулисани су сле:ећи за:аци исPраживања:1. уPвр:иPи у којој мери ученици 8. разре:а са PериPорије Косоваи МеPохије и ценPралне СрLије Aознају најзначајније Aре:сPав-нике срAске умеPничке музике; 2. уPвр:иPи у којој мери ученици8. разре:а са PериPорије Косова и МеPохије и ценPралне СрLијеAознају сPваралашPво срAских комAозиPора. Помоћне хиAоPезе;ласе: 1. ученици 8. разре:а са PериPорије Косова и МеPохије иценPралне СрLије не Aознају :овољно најзначајније Aре:сPавни-ке срAске умеPничке музике и 2. ученици 8. разре:а са PериPори-је Косова и МеPохије и ценPралне СрLије не Aознају :овољносPваралашPво срAских комAозиPора. Независна варијаLла је Ре-;ион (мо:алиPеPи: Косово и МеPохија и ценPрална СрLија). Зави-сне варијаLле су: Aознавање најзначајнијих Aре:сPавника срAскеумеPничке музике и Aознавање сPваралашPва срAских комAози-Pора. ИсPраживање је извршено сре:ином маја 2016. ;о:ине4 у 24основне школе у СрLији, о:носно у 12 школа на Косову и МеPохи-ји и у 12 школа ценPралне СрLије5. АнкеPирањем је оLухваћено4 РезулPаPи исPраживања Aре:сPављени у овом ра:у :ео су оLимније; исPра-живања које је за циљ имало :а се уPвр:и колико ученици на крају основно;оLразовања Aознају са:ржаје AаPриоPско; васAиPања у насPави музичкекулPуре: Pра:иционалне, AаPриоPске и :уховне Aесме и националну умеP-ничку музику. У овом ра:у Aре:сPављен је :ео резулPаPа који се о:носе нанационалну умеPничку музику.5 ИсPраживање је сAрове:ено у сле:ећим основним школама на Косову и Ме-Pохији: „ДосиPеј ОLра:овић“ Прековце, „Краљ МилуPин“ Грачаница, „Де-санка Максимовић“ Косовска Каменица и Ајновце, „Мила:ин ПоAовић“ Па-сјане, „Шарски о:ре:“ ВраLешPица и Севце, „Рајко Урошевић“ ГоPовуша,„ПеPар Кочић“ Брњак и БуLе, „Бла;оје Ра:ић“ ЗуAче, „СвеPи Сава“ КосовскаМиPровица, „ЛеAосавић“ ЛеAосавић, „Вук Караџић“ Звечан и „Јован Цви-јић“ ЗуLин ПоPок; и у ценPралној СрLији: „СвеPи Сава“ Бор, „СуPјеска“ Рашка,„ДимиPрије Туцовић“ Краљево, „Коле Ра:ишић“ Ниш, „Кне;иња Милица“ТрсPеник, „На:а ПоAовић“ Крушевац, „Мла:осP“ Бео;ра:, „Дра;иша Михаи-ловић“ Кра;ујевац, „Краљ Алексан:ар I“ Пожаревац, „СвеPи Сава“ Мла:ено-вац, „Меша Селимовић“ Нови Пазар и „Алекса Дејовић“ Севојно.



НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ НА ОСНОВАМА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИБИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ 153укуAно 534 ученика: 228 (42,7%) са Косова и МеPохије и 306 (57,3%)ученика из ценPралне СрLије. О: сPаPисPичких мера и AосPуAакакоришћено је ;руAисање, AреLројавање и AроценPи. Сви кванPи-PаPивни AоказаPељи су AроAраћени квалиPаPивном анализом.По:аци су оLрађени Aро;рамским AакеPом за сPаPисPичку ана-лизу Aо:аPака SPSS, верзија 21.0.РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊАПрви исPраживачки за:аPак Lио је уPвр:иPи у којој мери уче-ници 8. разре:а са PериPорије Косова и МеPохије и ценPралне Ср-Lије Aознају најзначајније Aре:сPавнике срAске умеPничке музи-ке. Анализа о:;овора ученика на AиPање: Наве�и имена ср(скихком(ози�ора чија с�е �ела слушали у основној школи. О: укуAно;Lроја исAиPаника (534), њих 125 (23,40%) :ало је Pачне о:;оворе.О: Pо; Lроја, је:ан ученик навео је AеP комAозиPора, 22 учениканавела су чеPири комAозиPора, а 102 ученика су знала :а наве:уAо Pри имена срAских комAозиPора. По: :елимично Pачним о:-;овором Aо:разумевали смо оне о:;оворе у којима је наве:еноLар је:но или :ва имена срAских комAозиPора, :ок осPала наве-:ена имена нису AриAа:ала срAској умеPничкој музици. Таквео:;оворе је :ало 177 (33,15%) ученика. НеPачно је о:;оворило 8ученика (1,50%), :ок велики Lрој ученика, њих 224 (41,95%) уоA-шPе није о:;оворило на AосPављено AиPање. Анализираћемо о:-;оворе ученика, како Lисмо уPвр:или која имена срAских комAо-зиPора они знају, и уAоре:о ћемо извршиPи анализу насPавнихAро;рама музичке кулPуре, како Lисмо уPвр:или колико су уњима засPуAљени срAски комAозиPори. Већина ученика (43,8%)навела је име СPевана Мокрањца, иако је Lило очекивано :а свиученици наве:у име ово; AознаPо; срAско; комAозиPора, а AосеL-но заPо шPо су ње;ове комAозиције засPуAљене у насPавним Aро-;рамима музичке кулPуре о: 3. :о 8. разре:а. С оLзиром на Pо :ау насPавним Aро;рамима за 1. и 2. разре: нису засPуAљена Мо-крањчева :ела за слушање, Aре:лажемо :а се уврсPе сле:еће ње-;ове комAозиције: Алʼ је ле( овај све�, Пазар живине и Приморски на-(еви. Само 15,8% ученика зна за СPевана ХрисPића, је:но; о: наји-сPакнуPијих комAозиPора Aрве Aоловине 20. века, шPо не чу:и, соLзиром на Pо :а је овај чувени комAозиPор у насPавним Aро;ра-мима музичке кулPуре о: 1. :о 8. разре:а, засPуAљен са све;а 3комAозиције: „Грлица“ из LалеPа Охри�ска ле$ен�а, у AеPом разре-:у (Правилник, 2007, сPр. 47), О(ело и „Прва свиPа“ из LалеPа



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017154 БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋОхри�ска ле$ен�а, у осмом разре:у (Правилник, 2006, сPр. 45).Охри�ска ле$ен�а, као :ело свевремене умеPничке вре:носPи, Lи-сер је срAске умеPничке музике и изворишPе национално; :уха иAоноса, али, и :ру;е комAозиције СPевана ХрисPића заслужујуAажњу. СмаPрамо :а Lи насPавне Aро;раме оLавезно PреLало :о-AуниPи ње;овим комAозицијама: Ра(со�ија за клавир и оркес�ар,Симфонијска ра(со�ија, „Три свиPе“ из оAере Су�он, Чучук С�ана –музика за кома: са Aевањем, Врањанска сви�а – за мали оркесPар.Све;а 14, 4% ученика навело је име Корнелија СPанковића, уPеме-љивача срAске умеPничке музике. НевероваPно али исPиниPо је-сPе :а је овај изузеPно значајан срAски комAозиPор у насPавнимAро;рамима музичке кулPуре засPуAљен са само је:ном комAо-зицијом за слушање, у Aрвом разре:у (Правилник, 2004, сPр. 62).У AиPању је комAозиција Ш�о се %оре мисли моје. У насPавне Aро-;раме оLавезно Lи PреLало уврсPиPи сле:еће СPанковићеве ком-Aозиције: хорску :уховну комAозицију Дос�ојно јес�, комAози-ције за ;лас и клавир Тавна ноћи, Зора ру�и, мајка ћерку %у�и, Љу%иосе $олу% са $олу%ицом, као и клавирску комAозицију Ср(ски наро�ника�рил, и :ру;е. Само 7,7% ученика навело је име СPанислава Би-ничко;. У насPавним Aро;рамима музичке кулPуре ње;ово сPва-ралашPво Aре:сPављено је је:ном комAозицијом − Марш на Дрину.Она је Aре:ложена за слушање у 3. разре:у (Правилник, 2005, сPр.49) и 6. разре:у (Правилник, 2008, сPр. 47). У насPавне Aро;рамеPреLало Lи уврсPиPи сле:еће комAозиције Биничко;: Хор момакаи �евојака, о:ломак из Aрве срAске оAере На уранку, „Коло“ из оAе-ре На уранку, Гар�ијски марш, Пара�ни марш и :ру;е. Све;а 6,1% уче-ника је чуло за ПеPра Коњовића. Ње;ово сPваралашPво је у на-сPавним Aро;рамима Pакође Aре:сPављено је:ном комAозици-јом „Велика чочечка и;ра“ из оAере Кош�ана, која је Aре:ложеназа слушање у 5. разре:у (Правилник 2007, сPр. 4) и се:мом разре-:у (Правилник, 2006, сPр. 44). Ученике основне школе PреLа уAо-знаPи са ње;овoм хорском комAозицијом Вра$олан, као и са „Све-чаним маршем“ из оAере Жени�%а Милоша О%илића. За Јосифа Ма-ринковића зна 5, 6% ученика. У изLор комAозиција за слушање о:1. :о 8. разре:а у насPавне Aро;раме увршPене су :ве комAозици-ја ово; ауPора – Моли�ва, у Aро;раму за 2. разре: (Правилник,2004, сPр. 63), и О�че наш, у Aро;раму за 6. разре: (Правилник,2008, сPр. 47). Свакако Lи PреLало AослушаPи ње;ове соло AесмеСерена�а (Кра:ем Pи се Aо: Aенџере), наAисану за сPихове АлексеШанPића, Ох, како сунце сија, По� (розором (Поноћ је Pако Pиха), наPексP Јована Ј. Змаја, и :ру;е. Само 3,3% ученика навело је име



НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ НА ОСНОВАМА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИБИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ 155Милоја Милојевића. У насPавним Aро;рамима музичке кулPуренаве:ено је је:но :ело ово; комAозиPора за слушање. То је хорскакомAозиција Муха и комарац, која се слуша у 6. разре:у. Поје:инеклавирске комAозиције Милоја Милојевића инсAирисане су Pра-:иционалном наро:ном музиком Косова и МеPохије, Aа их PреLауврсPиPи у насPавне Aро;раме музичке кулPуре, шPо ће LиPи :о-Aринос не;овању Pра:иционалних косовско-меPохијских вре:-носPи. То су: Косовска сви�а, Мо�ив из Призрена, Ју�ро на Косову, Пе-сма из Неро�имља и Косовка. Име Даворина Јенка, који је наAисаомузику за срAску :ржавну химну Боже (рав�е навело је само 1,7%ученика. Даворин Јенко је словеначки комAозиPор, који се зLо;великих заслу;а у развоју срAске музике и срAско; AаPриоPизмасмаPра и срAским комAозиPором. Ње;ове комAозиције, нажа-лосP, нису засPуAљене у насPавним Aро;рамима срAских основ-них школа, а PреLало Lи уврсPиPи сле:еће: Увер�ира Косово, Зи�а-ње Раванице, кома: са Aевањем Ђи�о, Aесма за ;лас и клавир Укор(Г:е си :ушо, ;:е си рано), за PексP Бранка Ра:ичевића, и :ру;е. Заиме Боре Ду;ића, савремено; срAско; комAозиPора и извођача,чуло је 1,1,% ученика. НасPавни Aро;рам за 3. разре: (Правилник,2005, сPр. 49), и за 5. разре: (Правилник, 2007, сPр. 47), са:ржи Aре-:ло; ње;ових комAозиција за слушање, из оAуса Чаро%на фрула.Делови Ду;ићевих комAозиција: О%ичан %алкански �ан, Не%еска Ср-%ија, Зов за не�ос�ижном ле(о�ом и :ру;е, :очаравају :ух срAско;наро:а, Aа ове комAозиције PреLа слушаPи, како у насPави музич-ке кулPуре, Pако и у корелацији са осPалим насPавним Aре:меPи-ма. За Зорана Симјановића, срAско; комAозиPора чије се сPвара-лашPво у;лавном везује за филмску и AоAуларну музику, чуло јесве;а 2 ученика (0,3%). Иако је ауPор музике у Lројним срAскимфилмовима, ње;ове комAозиције нису увршPене у насPавне Aро-;раме, шPо Lи свакако PреLало учиниPи. Ученици Lи мо;ли :а Aо-слушају музику из филмова коју је он Aисао: Национална класа,Балкан екс(рес, Буре %ару�а, Жикина �инас�ија, Мара�онци �рче (о-часни кру$ и :ру;е. Слична је сиPуација ка:а је у AиPању и сPвара-лашPво Зорана ХрисPића. Само је:ан ученик (0,2%) о: укуAно 534навео је ово; срAско; комAозиPора, чије сPваралашPво Pакођеније засPуAљено у насPавним Aро;рамима. Писао је музику за Aо-зоришPа, филмове, ТВ емисије, као и :ру;а вре:на умеPничка :е-ла. Је:ан ученик (0,2%) навео је име Војислава КосPића, који је Aи-сао музику за филмове, AозоришPе и Pелевизију. Уочавамо :анико о: ученика није навео имена веома значајних срAских ком-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017156 БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋAозиPора: Марка Тајчевића, Иси:ора Бајића, КонсPанPина БаLи-ћа, ЉуLице Марић, СвеPислава Божића.РезулPаPи исPраживања Aоказују :а ученици не Aознају :о-вољно најзначајније Aре:сPавнике срAске умеPничке музике.Еви:енPно је, међуPим, и Pо :а су срAски комAозиPори не:овољ-но засPуAљени и у насPавним Aро;рамима музичке кулPуре. На-кон оваквих сазнања о очи;ле:ном неAознавању соAсPвене на-ционалне умеPносPи међу ученицима и њене не:овољне засPу-AљеносPи у насPавним Aро;рамима, PреLа се заAиPаPи какваLу:ућносP очекује наро: и мла:е ;енерације ако их васAиPавајуони који немају о:;оворан о:нос Aрема националним вре:но-сPима, који их не цене и који их занемарују. НеAознавање срAскеумеPничке музике ученици су изразили навођењем имена свеP-ских комAозиPора: БеPовен, МоцарP, ШоAен, Франц ЛисP, ЂузеAеВер:и, Шуман, Чајковски, Бах и Вивал:и, као и имена Aисаца, Aо-AуP СPевана Сремца, Бранка Ра:ичевића и :ру;их. УAоређујућио:;оворе ученика са PериPорије Косова и МеPохије и ценPралнеСрLије на Aрво AиPање, уочена је сPаPисPички значајна разлика(на нивоу 0,05) у Lроју Pачно наве:ених имена срAских комAози-Pора. Ученици са Косова и МеPохије су Aоказали :а имају нешPоLоље знање у о:носу на ученике ценPралне СрLије (t=-2,144,df=308, p=0,033). МеђуPим, ова разлика у о:;оворима није :ово-љан AоказаPељ :а ученици :оLро Aознају најзначајнија именасрAске умеPничке музике. На основу анализе о:;овора учениказакључујемо :а је AоPврђена Aрва Aомоћна хиAоPеза :а ученици 8.разре�а са �ери�орије Косова и Ме�охије и цен�ралне Ср%ије не (озна-ју �овољно најзначајније (ре�с�авнике ср(ске уме�ничке музике.Дру;и исPраживачки за:аPак Lио је уPвр:иPи у којој мери уче-ници 8. разре:а са PериPорије Косова и МеPохије и ценPралне Ср-Lије Aознају сPваралашPво срAских комAозиPора. Анализа о:;о-вора ученика на AиPање: Наве�и називе уме�ничких �ела ср(скихком(ози�ора које с�е слушали на нас�ави музичке кул�уре. На овоAиPање о:;овор је :ало Pек нешPо мање о: Pрећине исAиPаника,њих 159 (29,8%). О: Pо; Lроја, Pачно је о:;оворило 20 ученика, шPоје 3,8% о: укуAно; Lроја исAиPаника. Делимично Pачне о:;оворе:ало је 127 (23,8%) ученика, а неPачне 12 ученика (2,2%). Чак 70,2%ученика није о:;оворило на ово AиPање. Само је:ан ученик је на-вео AеP комAозиција, :ок је 17 ученика знало :а наве:е Aо PриумеPничке комAозиције срAских комAозиPора. Две комAозицијенавело је 60 ученика, а Aо је:ан назив знало је 67 исAиPаника.



НАЦИОНАЛНО ВАСПИТАЊЕ НА ОСНОВАМА СРПСКЕ УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИБИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋ 157Ученици су наво:или називе сле:ећих комAозиција: Рукове�и(33,50%), Охри�ска ле$ен�а (15, 10%), Муха и комарац (7,60%), Марш наДрину (6,40%), Кош�ана (5, 20%), О(ело (4,80%), Се�ам %алканских и$а-ра (4,40%), Боже (рав�е (4,00%), Ли�ур$ија Св. Јована зла�оус�о$(3,60%), На уранку (3, 60%), Ш�о се %оре мисли моје (2,40%), Дос�ојнојес� (2,00%), Велика чочечка и$ра (2,00%), Жени�%а Милошева (1,60%),Ака�ис� Бо$оро�ици (1,20%), У Бу�иму $ра�у (0,80%), Те%е (ојем(0,80%), Бо$оро�ице �јево (0,40%), Величаније Све�ом Сави (0,40%), Ој,Ср%ијо, мила ма�и (0,40%). Разлика у о:;оворима ученика са Косо-ва и МеPохије и ценPралне СрLије на ово AиPање је занемарљиваAа не захPева Pумачење t-PесPом. На основу анализе о:;овораученика AоPврђена је :ру;а Aомоћна хиAоPеза :а ученици 8. разре-�а са �ери�орије Косова и Ме�охије и цен�ралне Ср%ије не (ознају �о-вољно с�варалаш�во ср(ских ком(ози�ора. Наве:ени резулPаPиисPраживања AоPврђују ;лавну хиAоPезу: на крају основношколско$о%разовања ученици са �ери�орије Косова и Ме�охије и цен�ралне Ср-%ије не (ознају �овољно ср(ску уме�ничку музику.ЗАКЉУЧАК У ра:у је размаPрано национално васAиPање у основној школи наосновама срAске умеPничке музике. У Aрофилисању кулPурно; инационално; и:енPиPеPа висока умеPносP је:на је о: кључнихо:ре:ница. СPеAен :уховно; развоја је:но; наро:а се може мери-Pи Aо Pоме колико он цени и AошPује умеPносP и има афиниPеPаAрема њој. СрAска умеPничка музика нам зLо; својих несумњи-вих есPеPских вре:носPи :аје за Aраво :а се смаPрамо равноAрав-ним са наро:има који су осPварили највише :омеPе у :омену ви-соке кулPуре, а Pо развија свесP о вре:носPи сво; наро:а, јачанационални Aонос и си;урносP у соAсPвену нацију. У ра:у суAре:сPављени резулPаPи исPраживања који су AоPвр:или Aола-зну AреPAосPавку :а ученици 8. разре:а са PериPорије Косова иМеPохије и ценPралне СрLије не Aознају :овољно срAску умеP-ничку музику. Чињеница :а су у насPавним Aро;рамима музич-ке кулPуре изосPављена и заAосPављена имена комAозиPора којису својим :елима :оAринели :уховном развоју срAско; наро:а иње;овом Aромовисању на најлеAши начин, Pе :а их ученици на-кон завршено; основно; оLразовања не Aознају :овољно, осPављауPисак немарносPи и нео:;оворносPи Aрема свом националномкулPурном наслеђу. ДужносP националне оLразовне AолиPике је:а, кроз васAиPно-оLразовни сисPем, ко: мла:их не;ује и развијанационални :ух, свесP о вре:носPима сво; наро:а, о AоPреLи не-;овања националне кулPуре и умеPносPи, Pе :а Aо:сPиче о:;о-



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017158 БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋворно Aонашање Aрема њима. УAознавање с националном умеP-ничком музиком у насPави музичке кулPуре је је:ан о: начина:а се :оAринесе развијању свесPи о кулPурним и националним:оLрима, Pе развијању осеPљивосPи за њихово не;овање и Aо-шPовање. У Pом смислу, умеPничка музика може LиPи значајанчинилац национално; васAиPања у основној школи. НасPавниAланови и Aро;рами су :окуменPи законске сна;е које најо:;о-ворније PреLа осмишљаваPи и креираPи, у скла:у са национал-ном, оLразовном и кулPурном AолиPиком земље, како Lи васAиP-но-оLразовни Aроцес :ао жељене резулPаPе у васAиPању иоLразовању мла:их. О:аLиру са:ржаја који омо;ућавају реализа-цију за:аPака национално; васAиPања, мора се AрисPуAиPи саве-сно и о:;оворно, на нивоу свих насPавних Aре:меPа. У ра:у смонавели Lо;аP изLор комAозиција које Lи PреLало уврсPиPи у на-сPавне Aро;раме музичке кулPуре, шPо ће :оAринеPи уAознава-њу срAске умеPничке музике, развијању љуLави и AошPовањаAрема њој, као и Aрема свом наро:у.ЛИТЕРАТУРА Анђелковић, П. (2014). Пасионирани (а�рио�изам или ЕУ ро(с�во. Косов-ска МиPровица: Филозофски факулPеP УниверзиPеPа у ПришPини − Ко-совска МиPровица. Базић, J. (2012). Друш�вени ас(ек�и о%разовања. Прилози за социоло;ијуоLразовања. Бео;ра:: ИнсPиPуP за AолиPичке сPу:ије.Ђурић Клајн, С. (1956). Музика и музичари, Бео;ра:: ПросвеPа. Ђурић Клајн, С. (1971). Ис�оријски развој музичке кул�уре у Ср%ији. Бео-;ра:: Pro musica.Ђурић, О. (2010). Во�ич кроз ис�орију музике. Бео;ра:: ДоминанPа.ЖеLељан, И. (2009). Висока умеPносP као осоLеносP срAско; и:енPиPеPа.Изазови евро(ских ин�е$рација, ЧасоAис за Aраво и економију евроAскихинPе;рација. Бео;ра:: СлужLени ;ласник из Aо:ршку gtz, 7‒17.Илић, М. (2010). Национално и инPеркулPурално васAиPање у вријеме;лоLализације. У: Д. Денић (ур.), Мо$ућнос�и национално$ вас(и�ања у вре-ме $ло%ализације: PемаPски зLорник (99‒107). Врање: УчиPељски факул-PеP у Врању. Јовановић, Б. (2005). Школа и вас(и�ање. Бео;ра:: Е:ука.Маринковић, С. (2007). Ис�орија ср(ске музике. У: Н. Јовановић (ур.), Му-зика у XIX веку и Aрвој Aоловини XX века (71‒106). Бео;ра:: Заво: за уџ-Lенике. 
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ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLVII (4)/2017160 БИЉАНА М. ПАВЛОВИЋ, ДРАГАНА Ј. ЦИЦОВИЋ САРАЈЛИЋcomposers which should be introduced to elementary schoolstudents. The paper presents the results of the research whose aimwas to determine to what extent the 8th grade students from theterritory of Kosovo and central Serbia know about Serbian art musicand how many are familiar with the works of the most prominentSerbian composers. The survey results indicate that students do notknow enough about the national art music after finishing primaryschool. One of the reasons is the insufficient representation of thelocal authors’ compositions for listening in class. The task of primaryschool classes is to, in accordance with the national educational poli-cy, strengthen the national spirit among young people and toencourage responsible behavior towards their own national values:language, religion, art, customs, traditions. It was concluded that theselection of content that enables the realization of the tasks ofnational education must be approached conscientiously and respon-sibly across all subjects in elementary education. In teaching ofmusic culture, national art music is a subject that, in addition to thetraditional, spiritual, and patriotic songs, contributes greatly to thenational upbringing. Features of national character today havespecial educational and social meaning and significance in Kosovoand Metohija, where, due to the specific conditions of life of theSerbian people on this territory, it is necessary to devote more atten-tion to them in the educational work. Introduction of creative worksof national composers to elementary school students will contributeto the strengthening of national pride and sense of belonging to theirpeople. The paper cited works of national art music that are unjustlyneglected, and which because of their high aesthetic and ethicalvalues   should be included in the curricula of music culture. Thestudy applied a descriptive method and the method of theoreticalanalysis.KEYWORDS: Serbian national art music, elementary school, teaching, nationaleducation.Овај чланак је оLјављен и :исPриLуира се Aо: лиценцом Creative CommonsАуPорсPво-Некомерцијално Међунаро:на 4.0 (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).This paper is published and distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial International 4.0 licence (CC BY-NC 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


