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ЕКСПРЕСИВНОСТ у МуЗИчКОМ ИЗВОЂЕЊу:  
ПЕДАГОШКИ АСПЕКТ2

 

     Предмет истраживања представљају педагошки аспекти експресивног вокално-ин-
струменталног музичког извођења. Имали смо намеру да испитамо: (1) како студен-

ти основних академских студија схватају/концептуализују и вреднују експресивност у склопу 
музичког извођења; (2) да ли су, на који начин и у коликој мери били подучавани вештини експреси-
вног музичког изражавања током свог музичког школовања, (3) да ли и на који начин вежбају експре-
сивну компоненту музичке интерпретације и извођења и (4) значајност разлика према полу, 
узрасту, инструменту, одсеку, години студија и годинама свирања инструмента у односу на групу 
зависних варијабли које се тичу експресивности, подучавања и вежбања. Истраживање је вршено на 
узорку од 82 студента инструменталних и теоретских одсека Факултета музичке уметности у 
Београду. Анализирани су психолошки и педагошки аспекти музичке експресивности у служби вокал-
но-инструменталног извођења. Резултати су показали да студенти високо вреднују експресив-
ност при музичком извођењу, али да је њено место у процесу наставе секундарно у односу на 
савладавање техничких и тонских захтева. Статистички значајне разлике уочене су када је реч о 
полу, узрасту и одсеку. Може се закључити да потенцијал за развој и унапређење експресивности 
код ученика лежи у напуштању традиционалног става да је за експресивно извођење заслужан ис-
кључиво таленат. Налази показују да је педагошки рад потребно усмеравати ка проналажењу свр-
сисходнијих стратегија за подучавање самосталног вежбања експресивности. 

                  експресивност, музичка изражајност, интерпретација, подучавање експресив-
ности, вежбање експресивности.
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увод

Тема експресивности вокално-инструменталног извођења актуелна је јер по-
везује музику и емоције које су кључне за разумевање поруке коју музика исказује, 
аперцепцију музичког дела, као и за одговор слушалаца током слушања. Комуникаци-
они систем, умногоме одређен емоционалним језиком који је у служби музике, служи 
као средство, окидач, или катализатор за емоционално искуство извођача или слуша-
оца (Hatten, 2010). Међутим, постоји јасна диференцијација између емоција у свако-
дневном животу и оних доживљених под утицајем музике. Објашњења емоционалног 
доживљаја приликом стварања, слушања или извођења музичког дела говоре о афек-
тивним доживљајима (Mejer, 1986), емоционалним формама (облик комуникације ка-
рактеристичан за већину невербалних видова комуникације) (Juslin & Timmers, 2009) 
и узбуђењу (Juslin & Sloboda, 2001). Експресивно музичко изражавање, користећи емо-
ционалну форму(лу) спонтано или осмишљено, има за циљ остварење комуникације 
са слушаоцем. 

Сам појам експресивност у контексту музичког извођења користи се вишезначно 
како би се описале сличне, али не исте музичке појаве. Једно значење појма експре-
сивности односи се на систематске варијације акустичких параметара. Оне се дешавају 
на микроплану променом и избором одговарајућег регистра, темпа (брзине), динами-
ке (гласноће), вибрата (осцилирање тона са малим амплитудама), ритма, тембра (боје 
тона) и артикулације (наглашавања) (Juslin & Timmers, 2009). С друге стране, експресив-
ност објашњава промене у музичком току помоћу којих се остварује комуникација с 
публиком. Фразом експресивно музичко извођење објашњава се извођење које код 
слушалаца изазива емоционалну реакцију (Davies, 2001). Таква извођења предста-
вљају највиши чин креативности музичког извођача и одређују га као јединственог 
на музичкој сцени. Треће значење односи се на својства извођачке личности, када се 
мисли на сензибилност извођача који тачно зна како да свира одређену фразу како би 
постигао намеравани ефекат (Lindström et al., 2003). Патрик Јуслин (Juslin, 2003) сматра 
да експресивност у музичком извођењу представља мултидимензионалан феномен. 
Желећи да га ближе одреди, дефинисао је пет компонената чије варирање доводи до 
идиосинкратичног музичког извођења. То су: генеративна правила која имају функцију 
презентовања музичке структуре; емоционална експресија која има улогу да пренесе 
емоције слушаоцу; случајне варијације које одражавају извођачеве лимитације у од-
носу на музичку метрику и моторику; моторни принципи којима се аспекти извођења 
обликују у оквиру биолошких склопова покрета; неочекиване варијације у односу на 
музички стил композиције. Овакав концепт сагледава извођење у односу на извођача, 
слушаоца и контекст. Сви наведени параметри се допуњују, а обједињена слика му-
зичког извођења зависи од нивоа и начина реализације појединачних експресивних 
решења. 

Интерпретација, пак, представља комбинацију појединачних изражајних посту-
пака који су одабрани да би одсвирана или отпевана композиција произвела кохерен-
тан и естетски задовољавајући доживљај. То је синтеза техничког и експресивног ас-
пекта музичког извођења (Gabrielson & Juslin, 2001; Juslin & Sloboda, 2001). Изражајна/
експресивна средства су стога основне градивне јединице интерпретације (Leman i 
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sar., 2012). Концепт интерпретације који је унапред осмишљен у потпуности или дели-
мично, и подразумева употребу изражајних музичких елемената, примењује се током 
извођења целе музичке композиције (Leman i sar., 2012). Имплементација и реализа-
ција изражајних средстава при интерпретацији умногоме зависе од начина подуча-
вања експресивности.

Подучавање и учење експресивности

Експресивност музичког извођења може бити интуитивна и спонтана, али ће се 
могућности извођача знатно проширити уколико он/она развије експлицитне пред-
ставе за извођење које ће омогућити да појединости извођења буду планиране и 
концептуално упамћене. Велика извођења су резултат веома детаљног, промишље-
ног рада, чак и ако у тренутку извођења изгледају као аутоматска и интуитивна 
(Leman i sar., 2012). Сматра се да експресивност, њен ниво и квалитет, зависи од раз-
вијености моторних вештина ученика, начина музичког подучавања (индивидуална 
и/или групна настава), временског периода за усвајање и примену стеченог знања 
кроз лични креативни чин музичког извођења (McPhee, 2011). Музичко образовање 
талентованих ученика, одговарајући на постављене задатке у домену образовних, 
професионалних, личних циљева и стицања опште музичке културе, обезбеђује 
репродуктивно-креативни и музичко-естетски одгој ученика (Bogunović, 2010). Раз-
вој музичких вештина и ширење знања стиче се осмишљеном обуком и вежбањем 
(Leman i sar., 2012). Како ранија истраживања показују, постојање јединственог става 
код наставника и студената музике да је експресивност то што прави разлику између 
вокално-инструменталних солиста (Laukka, 2007; Karlsson & Juslin, 2008), намеће се 
питање да ли је изостанак ове тематике у методикама наставе инструмената опра-
вдан (Karlsson & Juslin, 2008; Kršić, 2007; Mihajlović i Pešić, 1990; Smolović, 2008). Избега-
вајући термин експресивност, а самим тим и обавезу да се дефинише и образложи 
начин подучавања, говори се о развоју музикалности (Kršić, 2007; Smolović, 2008), 
уметничке индивидуалности (Mihajlović i Pešić, 1990). Усмерава се пажња на развој 
музичких елемената композиције која се изводи (мелодија, хармонија, ритам, дина-
мика, агогика) са тежњом да се достигне уметнички циљ.

С друге стране, кад је реч о подучавању музичке експресивности, научне сту-
дије изражавају опречнa мишљења (Juslin, 2001). Једна струја наставника сматра да 
је „то нешто што се не може научити“ објашњавајући музичку експресивност тален-
том, док се с друге стране наставници труде да пронађу методе подучавања којима 
ће се унапредити интерпретација, па самим тим и експресивност као њен градивни 
део. Стратегије подучавања експресивности зависе од разумевања појма експре-
сивности, педагошког стила, стратегије која се заступа и избора наставних метода 
(Brenner & Strand, 2013). Технике које наставници користе да би постигли експресив-
но извођење ученика имају за циљ да обједине техничке вештине, интерпретацију и 
креативност. То се постиже усменим објашњавањем како да се реализују замишље-
не приче у служби експресивности, или подучавањем да се доживе емоције које се 
желе интерпретирати у датом моменту (Karlsson & Juslin, 2008; Woody, 2000). Међутим,  
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слика добијена истраживањем индивидуалне наставе показује да се наставници 
при подучавању придржавају концепта преслушавања навежбаног програма са су-
гестијама и смерницама током свирања које се највише односе на техничке, тонске 
и нотне захтеве. Инструкције које су усмерене на експресију су мање експлицитне 
и огледају се кроз примену четири начина рада на унапређењу експресивности: 1) 
вербалне инструкције; 2) повратна информација студенту о његовом свирању (до-
живљај из улоге слушаоца); 3) моделовање (наставник свира музичку фразу, даје 
пример) и 4) метафоре (Karlsson & Juslin, 2008). На основу нашег искуства у пракси 
инструменталне наставе, сматрамо да се још неколико начина може показати ефи-
каснима: испевавање (вокално интерпретирање мелодијске линије након чега сле-
ди свирање), проживљавање емоције (студент покушава да осети емоцију да би је 
музички интерпретирао), слушање извођења експерата (учење путем моделовања), 
вербализација (говорна интерпретација емоције непосредно пре свирања) и анали-
за сопствених снимака инструменталног или вокалног извођења (као вид евалуације 
успешности реализовања намераване експресије). Истраживање Елеонор Макфи 
(McPhee, 2011) показало је да је избор методе подучавања мање важан од тога да ли 
ученици разумеју коришћени приступ подучавања. Како је настава инструмента уг-
лавном организована тако да у оквиру часа 73% времена говори наставник (Karlsson 
& Juslin, 2008), чини се да је тиме умањена могућност увида у то да ли ученик заис-
та разуме шта се од њега тачно очекује и да ли схвата како може постићи жељени 
интерпретативни циљ. Резултати њиховог истраживања су указали да је традицио-
налне стратегије подучавања потребно унапредити новим приступима да би исходи 
уложеног рада унапредили извођачку успешност ученика или студента. У вези с тим, 
даља истраживања места експресивности у процесу подучавања имала би за циљ: 1) 
теоријско дефинисање феномена експресије (што би помогло при прављењу нових 
стратегија подучавања); 2) унапређење приступа експресивности у образовном сис-
тему и 3) стварање увида у тренутни однос према овом аспекту бављења музичким 
образовањем да би се омогућиле промене и унапредила вокално-инструментална 
настава. 

У нашој средини, експресивност музичког извођења је истраживана у склопу сту-
дије која се бавила нивоима комуникације током слушања живог извођења музичког 
дела (Bogunović et al., 2010) и везом структуре музичког дела и телесним покретима из-
вођача као средством изражајне/експресивне комуникације (Bogunović et al., 2014a). 
Такође, у истраживању повезаности нивоа самоефикасности и музичког постигнућа 
сазнали смо да је према самопроцени музичких извођача (ученика средњих музичких 
школа и студената основних музичких студија) на врху листе музичких вештина које 
они поседују музичка изражајност, односно експресивност (Jović, 2014). Педагошки ас-
пекти експресивности у вокално-инструменталном музичком извођењу до сада нису 
били предмет систематског педагошког сагледавања у нашој средини. Управо због 
тога, у истраживању које представљамо овим радом нагласак је стављен на одређење 
места експресивности у наставном процесу сагледавајући га из перспективе студената 
основног нивоа студија музике. У осмишљавању истраживања ослањали смо се на ре-
левантне радове страних аутора и користили смо делове мерних инструмената/упит-
ника из студија које су они објавили (Lindsröm et al., 2003; Gabrielsson & Juslin, 2003). 
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У поменутим радовима аутори су се бавили превасходно педагошком перспективом 
експресивности, вежбањем, подучавањем и новим стратегијама подучавања изражај-
ности музичког извођења. 

Методологија истраживања

Предмет истраживања представљају педагошки аспекти експресивног инстру-
менталног музичког извођења. 

Циљ истраживања је усмерен ка разумевању значаја експресивности за студен-
те инструменталних одсека Факултета музичке уметности у Београду, њеном месту у 
процесу наставе, могућности да се увежба и подучава.

Задаци истраживања: (1) испитати како студенти схватају/концептуализују и 
вреднују експресивност у склопу музичког извођења; (2) утврдити да ли су, на који 
начин и у коликој мери били подучавани вештини експресивног музичког изража-
вања током свог музичког школовања, (3) сазнати да ли и на који начин вежбају екс-
пресивну компоненту музичке интерпретације и извођења и (4) утврдити значајност 
разлика према полу, узрасту, инструменту, одсеку, години студија и годинама сви-
рања инструмента у односу на варијабле које се тичу експресивности, подучавања 
и вежбања. 

Узорак чине 82 студента основних академских студија Факултета музичке умет-
ности у Београду, подељених у два подузорка: 40 студената инструменталних одсека 
(49%) и 42 студента теоријских одсека (51%). Студентима инструменталних одсека (кла-
вир, виолина, виолончело, обоа, хармоника, труба, гитара, виола, контрабас, флаута, 
хорна и фагот) инструмент представља главни предмет, док је код студената теоријских 
одсека настава инструмента секундарна у односу на групу главних, теоријских предме-
та и сви свирају клавир. Узорак чине 64 (77%) студенткиње, 18 (23%) студената, узраста 
између 17 година и 31 године (17-18 година 4%; 19-20 година 18%; 21-22 године 62%; 23-
31 година 16%). Испитаници су похађали наставу инструмента између пет и 17 година 
(5-7 година 12%; 8-10 година 16%; 11-13 година 31%, 14-17 година 41%). Сви учесници 
истраживања имали су исти след школовања. Завршили су основну па средњу музичку 
школу и сада похађају студије на Факултету музичке уметности у Београду.

Варијабле истраживања: 1) независне варијабле: пол, узраст, инструмент, одсек, 
година студија, године свирања инструмента (шест питања); 2) зависне варијабле 
које се тичу (1) експресивности (схватање експресивности и интерпретације, изра-
жајна могућност музике, емоционална стања која се могу изразити музиком, однос 
интерпретације музичког дела и емоција извођача, вредновање експресивности 
музичког извођења у односу на друге аспекте извођења – седам питања); (2) поду-
чавања (да ли се експресивност може научити, сматрају ли да је треба подучавати, 
заступљеност експресивности у односу на друге елементе музичког образовања, да 
ли су испитаници били подучавани, ниво посвећености подучавању експресивности 
у настави, које су наставне методе коришћене у наставном процесу и процена њи-
хове ефикасности у пракси – седам питања); (3) вежбање (уложено време и начини 
вежбања експресивности – два питања). 
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Мерни инструмент је упитник формулисан за потребе истраживања, а по угледу 
на упитник коришћен у истраживању страних аутора (Lindström et al., 2003). Садржи 
двадесет питања, од којих је осам затвореног типа (две до седам понуђених катего-
рија одговора), седам отвореног типа и пет питања са Ликертовом скалом процене 
од 1 до 5. 

Поступак истраживања. Попуњавање упитника обављено је у оквиру једног 
часа наставе предмета Психологија на основним академским студијама Факултета 
музичке уметности у Београду. Испитивање је било анонимно.

Обрада података. У статистичкој обради података примењена је дескриптивна 
анализа (фреквенције и проценти) и израчунавана статистичка значајност разлика 
применом χ2 теста. Одговори на отворена питања анализирани су применом квали-
тативне анализе садржаја и категорисани су у групе од два до дванаест одговора у 
зависности од природе питања. За статистичку обраду коришћен је програмски па-
кет за обраду података на рачунару SPSS for Windows верзија 16.

Резултати истраживања

Како студенти схватају/концептуализују и вреднују  
експресивност у склопу музичког извођења?

Експресивност и интерпретација су два значајна појма чије дефинисање много 
говори о томе како студенти схватају емоционалну изражајност музичког извођења. 
Резултати показују да студенти дефинишу експресивност на следеће начине: као „на-
чин изражавања емоција“ (57%), као „унутрашњи осећај“ (27%) и „разумевање музич-
ке логике при читању нотног текста“ (11%). Највећи број испитаника дефинисао је 
појам интерпретација као „начин извођења музичког дела“ без ширег образложења 
које би указало на шта мисле под синтагмом „начин извођења“ (44%). Скоро исти број 
испитаника (41%) дефинисао је интерпретацију као „свеобухватност“, „начин искази-
вања личне импресије, индивидуалности, познавања стила и композиторове идеје, а 
све уз техничку и тонску виртуозност“. По мишљењу 8 испитаника (10%) интерпрета-
ција представља „слободно изражавање емоција“. 

Разматрајући изражајне могућности музике, испитаници су се скоро једногласно 
определили за став да музика исказује емоције (98%). Поред емоција, по мишљењу 
студената, музиком се може исказати карактер личности извођача (68%), доживљаји 
који се не могу описати речима (67%), психолошка тензија или релаксираност (67%), 
лепота (65%), физички аспект живота који би се огледао у покрету, снази и енергији 
(57%), звучни склопови (56%). Преостала четири одговора су нешто мање заступље-
на: религиозност (40%), музичке законитости (33%), догађаји и објекти (22%) и со-
цијалне прилике (18%). Већина студената (66%) сматра да им је за извођење музичког 
дела неопходно постојање емоције коју треба интерпретирати, док 34% испитаника 
износи мишљење да музичко извођење не зависи од емоције која се жели изразити.

Понудивши листу емоција, сентимената и стања која се музиком могу исказати, 
а коју смо преузели од Линдстрома и сарадника (Lindström et al., 2003), испитани-
цима смо дали могућност да одаберу оне/она за које сматрају да се могу изразити 



Јовић, Н. и др. • Експресивност у музичком извођењу...  • НВ год. LXV  бр. 1/2016, стр. 93–108.

99

музиком, или допишу одговор који није био понуђен, а сматрају да би требао да се 
нађе на листи (табела 1). Уочава се скоро једногласна опредељеност за могућност 
музике да изрази базичне емоције, срећу и тугу (94%), као и љубав, љутњу и страх 
(82–84%). Следећу групу емоција и сентимената чине у литератури најчешће прису-
тни интерпретативни захтеви (50-80%): духовито (Buffo3, Scherzo, Grotesco, Burlesco), 
нежно (Con anima, Con tenerezza, Grazioso, Gracile), мир (Calmo, Placido), изненађење 
(Maestoso, Mosso, Acciaccato), тензија (стање које веома заступљено у музици дваде-
сетог века). Са повећањем комплексности емоција, могућност да се искажу музиком 
процентуално опада (21-48%), тако да се на самом дну листе налазе стања која су 
музиком тешко исказива, односно сентименти и емоције попут: гађење, поверење, 
емпатија, уважавање (11-17%). 

Табела 1. Ранг листа емоција/сентимената/стања које се могу исказати музиком  
(процена студената музике)

Емоције/сентименти/стања % Емоције/сентименти/стања %

Срећа 94 Разочарање 38

Туга 94 Очекивање 37

Мир 89 Забринутост 34

Љубав 84 Жеља 32

Љутња 84 Збуњеност 32

Страх 82 Љубомора 30

Нежност 80 Умор 28

Бол 71 Кајање 27

Духовитост 66 Знатижеља 26

Изненађење 66 Стид 26

Тензија 65 Заинтересованост 23

Носталгија 59 Саосећање 22

Чежња 57 Понижење 22

Нада 52 Кривица 21

Мржња 52 Гађење 17

Задовољство 51 Поверење 16

Усамљеност 48 Емпатија 16

Понос 43 Уважавање 11

Досада 39

3  Италијански изрази за карактер музике: Buffo – комично, Scherzo – шаљиво, Grotesco – 
смешно, настрано, Burlesco – лакрдијашки, Con anima – осећајно, Con tenerezza – нежно, благо, 
Grazioso – љупко, умилно, Gracile – нежно, Calmo – мирно, Placido – смирено, Maestoso – узви-
шено, Mosso – узбудљиво, Acciaccato – жестоко, нагло.
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Процена степена важности експресивности у односу на друге аспекте музичког 
извођења (техничке способности, квалитет сценског наступа, индивидуалност из-
вођења и теоријско знање) показала је да велики број студената (65%) највише вред-
нује експресивност код музичког извођача. На другом месту се налази техничка спо-
собност извођача (64%), након чега следе индивидуалност (31%), квалитет сценског 
наступа (40%) и теоријско знање појединца (56%) (табела 2).

Табела 2. Вредновање музичких карактеристика код извођача по важности  
(процена студената музике)

Аспекти музичког извођења f %

Експресивност/изражајност 53 65

Техничке способности 46 64

Теоријско знање 36 56

Квалитет сценског наступа 33 40

Индивидуалност 25 31

Подучавање експресивности

Разумевајући важност свеобухватног развоја музичког извођача, студенти сма-
трају да се експресивност, као веома важан аспект музичког извођења, мора подуча-
вати (80%). Међутим, 42% испитаника емоционално изражавање базира искључиво на 
интуитивном осећају. Због тога не изненађује процентуално у већој мери опредеље-
ност студената за став да се експресивност не може научити (55%). У педагошкој пракси 
далеко се више ради на развијању тонских и техничких способности ученика него што 
се бави другим елементима музичког образовања, па и експресивношћу (Hallam, 2001). 
Резултати истраживања потврђују такав тренд и у нашем школском систему. Према 
изјави студената, за савладавање тонских и техничких захтева издваја се 59% времена 
у настави, док се за подучавање експресивности узима 43% времена. Међутим, 73% 
испитаника време предвиђено за подучавање и развијање експресивности током њи-
ховог целокупног школовања процењује као одговарајуће. По нивоима школовања, 
уочава се да са вишим степеном образовања расте и посвећеност овом аспекту музич-
ког извођења у настави (у правој мери: ОМШ – 28%, СМШ – 51%, ФМУ – 56%) (табела 3). 

Табела 3. Приказ процене заступљености подучавања експресивног извођења  
током музичког школовања

Процена нивоа подучавања

Основна  
музичка школа

Средња  
музичка школа

Факултет  
музичке уметности

 f % f % f %

Недовољно 21 26 7 9 10 12

Делимично 35 43 28 35 21 26

У правој мери 22 28 42 51 45 56
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Полазећи од претпоставке да су испитаници у току вишегодишњег музичког 
школовања имали прилику да упознају различите методе подучавања експресив-
ности, интересовало нас је који су од понуђених начина подучавања и у коликој мери 
били примењивани у настави (табела 4). 

Табела 4. Наставне методе коришћене при подучавању експресивности

Наставне методе подучавања експресивности f %

Метафора 58 73

Учење по моделу 48 60

Испевавање 47 59

Доживљавање емоција 42 52

Слушање музике 39 49

Вербализација 30 37

Слушање својих снимака 26 33

Према мишљењу студената, процена мере заступљености датих метода у настави 
уједно је и поредак метода по њиховој ефикасности. Студенти сматрају да подуча-
вање применом метафора у настави највише доприноси њиховом развоју експре-
сивности, док најмање уче преслушавајући своје снимке. 

Да ли и на који начин студенти  
вежбају експресивност?

Највећи део времена уложеног у музички развој појединца представља самос-
тално вежбање инструмента. Резултати истраживања показују да студенти у просеку 
51% свог времена проведеног вежбајући инструмент посвећују вежбању експресив-
ности. Два испитаника су дала крајње одговоре наводећи да уопште не вежбају екс-
пресивно извођење, односно да 100% времена вежбају експресивност. Први је свој 
одговор образложио са речима: „Експресивност се не вежба, то је дар“, док је други 
студент назначио да „све што свира има емоционалну димензију“. За унапређење 
самосталног вежбања експресивности веома би значајно било сагледавање избо-
ра стратегија вежбања, јер се с повећањем година бављења инструментом приступ 
раду мења (Radoš, 2010). Методе су разноврсне и углавном коренсподирају са начи-
нима подучавања. Резултати су показали да се начини на које студенти вежбају екс-
пресивност у потпуности подударају са начинима којима су подучавани (метафора 
73%, учење по моделу 60%, испевавање 59%, доживети емоцију 52%, слушање музи-
ке 49%, вербализација емоција 37%, слушање својих снимака 33%). Дословна приме-
на предочених метода са наставе потврђује да је педагошка одговорност наставника 
инструмента за развој експресивности код ученика значајна.
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Разлике према полу, узрасту, инструменту, одсеку, години  
студија и годинама свирања инструмента студената  

у односу на учење експресивности?

Налази показују да постоје разлике у сагледавању важности експресивности у 
оквиру наставног процеса када је пол у питању. Уочено је да студенти више вреднују 
техничке способности извођача, док студенткиње на прво место стављају експресив-
ност инструменталног солисте (χ2=11.165(4); p<0.025). Добијени резултат је у сагласју 
са њиховим начином сагледавања школовања. За студенте је бављење техничким 
аспектима инструмента значајније и наставу доживљавају као тако оријентисану, док 
студенткиње своје школовање виде у духу израженог подучавања експресивности 
(χ2=8.547(3); p<0.04). 

Када је реч о узрасту, испитаници су се различито изјашњавали о могућнос-
тима подучавања експресивности. Млађа категорија студената (узраста између 17 
и 20 година) сматра да се емоционална изражајност може научити, док испитани-
ци средњег и старијег узраста (21-24 и 25-35 година) не деле такав став (χ2=9.045(3); 
p<0.029). Уочена је и разлика у коришћењу метода вежбања експресивности када је 
реч о узрасту. Група млађих студената у значајнијој мери користи методу учења по 
моделу у односу на средњу и старију категорију испитаника (χ2=10.382(3); p<0.016). 

Студенти инструменталних одсека и теоријских одсека нису сагласни по питању 
важности која је била придавана подучавању експресивности у току школовања. По 
мишљењу музичких извођача, место експресивности у настави било је одговарајуће, 
док студенти теоретских одсека у већем броју деле мишљење да је овај аспект му-
зичког извођења био запостављен (χ2=6.021(2); p<0.05). Испитаници са инструмен-
талних одсека су у знатно већем броју подучавани методом слушања интерпрета-
ција музичких експерата у односу на испитанике са теоријских одсека (χ2=3.953(1); 
p<0.05). С друге стране, студенти са теоријских одсека у значајно мањој мери вежбају 
експресивност имитирајући наставника (χ2=4.091(1); p<0.043), то јест учећи по мо-
делу, у односу на студенте инструменталних одсека. На осталим варијаблама нису 
пронађене статистички значајне разлике. 

Дискусија

Из наведених резултата истраживања видимо да студенти, музички извођачи, 
дефинишу експресивност као средство за комуникацију с публиком, а као њен основ-
ни конститутивни елемент виде испољавање емоција. Добијени податак се подуда-
ра са постојећим дефиницијама експресивности, што показује да студенти разумеју 
изражајне могућности музике. Универзални језик музике скоро једногласно препо-
знају у могућности исказивања емоција, емоционалних стања и сентимената. Студен-
ти означавају базичне емоције као оне које се музиком најчешће преносе. Када се 
ради о комплекснијим емоцијама и сентиментима, дисперзија резултата расте. Због 
тога не изненађује њихово вредновање експресивности као најважније особине му-
зичког извођача. Подучавање експресивности стога свакако заслужује значајније 
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место у оквиру наставног процеса, као и у методичкој литератури на основу које 
се за педагошки рад образују вокално-инструментални извођачи. Међутим, према 
проценама студената музике, експресивност је током њиховог школовања била по 
важности у оквиру инструменталне наставе на секундарном месту, иза савладавања 
тонских и техничких захтева. Овај податак би се могао објаснити и жељом наставника 
да ученици, а касније и студенти стекну техничке и тонске инструменталне вешти-
не и квалитете неопходне за експертско, а самим тим и за експресивно извођење. У 
борби за равноправност, експресивност као део музичког подучавања води битку са 
традиционалним односом према овој теми по којој њен развој зависи искључиво од 
талента, дара, односно предиспозиција музичког извођача. Напуштање стереотипа 
омогућило би разумевање потребе за подучавањем експресивности, усмеравање 
пажње на увиђање њеног места у настави и проналажење разноврсних начина за 
њено подучавање и развој, што је складу са потребама и очекивањима студената ос-
новних музичких студија (Bogunović i sar., 2012).  

Истраживање је показало да мера заступљености експресивности на инстру-
менталној настави зависи од узраста ученика/студената и одсека који похађају. Доне-
кле је охрабрујући податак добијен у истраживању да се на вишим нивоима музичког 
школовања повећава и степен важности и пажње која се посвећује експресивним ви-
довима подучавања. Питамо се зашто се с тим аспектом музичког подучавања не би 
почело знатно раније? Можда би такав правовремени однос према експресивности 
допринео одгоју самосталнијих и креативнијих ученика када је реч о музичком иска-
зивању емоција (Jović, 2013)? Када кажемо самосталнији и креативнији, мислимо у од-
носу на примену начина вежбања експресивности који не би били искључиво резултат 
подучавања (налази показују да студенти при самосталном вежбању експресивности 
користе исте методе којима се наставник служи током наставе). Методе подучавања 
су разноврсне, али њихов поредак по заступљености изненађује. Уочили смо готово 
подједнак степен коришћења метафоре и учења по моделу, дакле два приступа која 
су по својој природи сасвим различита. Метафора подразумева имагинативност и 
представља највиши ниво холистичке елаборације, концептуализације и вербализа-
ције музичког садржаја, како у музичком слушању тако и у осмишљавању музичког 
извођења и његовој аперцепцији (Bogunović & Popović Mlađenović, 2014b). Како пред-
ставља причу, наратив, често је везана за лична доживљавања и сећања тако да поред 
имагинативне има и емотивну подлогу. Приступ подучавању „свирај као да“ подсти-
че метакогнитивно осмишљавање и стварање не само аудитивних, већ и визуелних и 
кинестетичких представа, које пак доприносе како експресивности извођења тако и 
интерпретацији. С друге стране, учење по моделу је најчешће учење које подразумева 
имитацију или прихватање начина изражајног свирања наставника или неког истакну-
тог уметника. Вербализација, као метод који је у примени од краја XVI века са циљем да 
се музички подрже различита афективна стања кроз имитацију емоционалног говор-
ног изражавања (Gabrielsson & Juslin, 2003), налази се на претпоследњем месту, што 
говори о његовој слабој примени у пракси данас. Изненађује да је слушање сопствених 
снимака, самоанализа и лични мониторинг кроз самостални рад на занемареном, по-
следњем месту. Овај податак кореспондира са чињеницом да је индивидуалност, као 
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димензија идентитета која издваја инструменталног солисту од себи сличних по об-
разовању, на последњем месту кад је реч о вредновању особина музичког извођача. 
Намеће се закључак да студенти нису свесни важности индивидуалног печата своје 
интерпретације током професионалног формирања и да такав приступ није својствен 
инструменталној настави. 

Специфичност индивидуалне наставе музичког инструмента омогућава до-
живљај наставника, музичког експерта, као идола од којег се учи имитирајући га 
(Bogunović, 2010). Стиче се утисак да он постаје „референтни оквир“ од ког највише 
зависи рад на развијању експресивности. Подударност у одабиру методе вежбања 
експресивности с оним методама којима су били подучавани додатно истиче уло-
гу наставника инструмента. Снажна повезаност је израженија код млађих студената 
који имају мање искуства, а самим тим се више ослањају на модел од ког уче, за раз-
лику од старијих испитаника код којих се уочава нешто самосталнији приступ веж-
бању експресивности. На основу увида у резултате, сматрамо да педагошкој пракси 
недостаје студиознији рад на развијању вештина и стратегија вежбања експресив-
ности инструменталног извођења ученика. Резултати показују ниско вредновање и 
примену метода самосталног подучавања, као и слабу развијеност вештине саморе-
гулативног учења. 

Примећена подељеност у ставовима о заступљености експресивности у наста-
ви заслужује пажњу. У питању су опречна мишљења кад је реч о одсеку. На теорет-
ским одсецима инструментална настава је најчешће секундарна у односу на важност 
групе главних теоријских предмета, па је и експресивност као њен део занемаре-
на. Међутим, на инструменталној настави образују се и негују будући солисти, па је 
посвећеност експресивности далеко значајнија и присутнија. Ако је за развој и по-
стигнуће музичара битан однос свих аспеката музичког и општег образовања, зар 
извођачка пракса не би требало да буде равноправна с осталим делом наставе? Про-
жимање теорије и праксе, и њихова неодвојивост, намеће закључак да је и за теоре-
тичаре, сутра предаваче или научне раднике на пољу музичке педагогије, искуство 
свирања инструмента (соло певања или компоновања) веома значајно (Petrović, 
2005). Овде говоримо о ширини знања које се стиче на инструменталној настави, али 
бисмо направили осврт и на друге извођачке аспекте као што су психофизички, би-
хевиорално-когнитивни (како учити) или општеобразовни који немају равномерну 
заступљеност у процесу школовања. Због тога сматрамо да би сви аспекти музичке 
наставе неопходни за квалитетан музички одгој требало да буду заступљени у одго-
варајућој мери и у квалитативним односима. 

Закључак

На основу резултата добијених истраживањем, закључили смо да се екс пре сивност, 
као карактеристика музичког извођача, највише цени, али да је у наставном процесу 
подучавање експресивности на секундарном месту по важности, иза савладавања 
тонских и техничких захтева. Бављење педагошким аспектом експресивности у вокал-
но-инструменталној настави увек је изнова постављање питања како се изражајност  
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музичке интерпретације може унапредити подучавањем. Методе које се примењују 
у пракси су разноврсне, али мање оријентисане ка оспособљавању ученика да са-
мостално осмишљавају начине вежбања експресивности и изналажење интерпре-
тативних решења. Улога наставника у дефинисању места експресивности у настави 
инструмента, мере заступљености, одабира метода подучавања и проналажењу из-
ражајних средстава је доминантна. Неки од начина унапређења педагошког аспекта 
експресивности огледали би се у: 1) напуштању тренда да је искључиво таленат то 
што одређује експресивност музичког извођача; 2) организацији подучавања у већој 
мери кроз дијалог, чиме би наставник јасније стекао увид у то како ученици разумеју 
постављене интерпретативне циљеве (емоцију која се жели исказати, разумевање 
емоције, која изражајна средства треба употребити) и/или начине вежбања експре-
сивности и 3) неговању индивидуалности код ученика, што је у пракси омогућено 
индивидуалном наставом инструмента. Стратегија за развој експресивног музичког 
извођења, ако тежи да постигне успех, требало би да повезује унутрашње квалитете 
појединца (његову креативност, маштовитост, емоционалност) са карактеристикама 
интерпретације које произилазе из карактера, структуре и фактуре музичког дела 
(праћење музичке драматургије, анализа музичке структуре, артикулација замисли). 
И оно најважније, до промена у пракси лакше би се дошло када би експресивност у 
методичкој, инструменталној литератури заузимала значајније место. 
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EXPRESSIVENESS IN MUSICAL PERFORMANCE:  
PEDAGOGIC ASPECT

  The subject of our research relates to pedagogic aspects of expressive vocal-instrumental musical 
performance. We intended to examine: (1) how undergraduate students see/conceptualize and 

evaluate expressiveness in musical performance; (2) whether and how they were trained in the skill of 
expressive musical performance during their musical training; (3) whether and in which way they rehearse the 
expressive component of musical performance and interpretation and (4) whether there are any differences 
regarding gender, age, instrument, department, year of study and years of instrument playing in relation to 
the group of dependant variables related to expressiveness, tuition and practice. The sample for the research 
included 82 students of instrumental and theory departments at the Faculty of Music in Belgrade. Psychological 
and pedagogical aspects of musical expressiveness during vocal-instrumental performance were analysed. 
The results show that students highly evaluate expressiveness but its place is secondary compared to mastering 
technical and tonal requirements. Statistically significant differences were shown regarding gender, age and 
departments. It can be concluded that there is a potential for the development and enhancement of 
expressiveness of students if we abandon the traditional view that expressiveness is linked exclusively to talent. 
The findings indicate that pedagogical work should be directed towards finding purposeful strategies for 
training individual expressiveness.

  expressiveness, musical expressiveness, interpretation, teaching expressiveness, training 
expressiveness.
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ЭКСПРЕССИВНОСТЬ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ:  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

   Предметом исследования являются педагогические аспекты выразительного вокаль-
но-инструментального музыкального исполнения. Хотелось изучить следующие про-

блемы: (1) как студенты музыкальной академии понимают, осмысляют и оценивают выразите-
льность в рамках музыкального исполнения; (2) обучены ли они вообще, каким образом и в какой 
степени искусству экспрессивного музыкального выражения в своем  музыкальном образовании; 
(3) выполняют ли они упражнения по выразительному компоненту музыкальной интерпрета-
ции; (4) имеет ли значение пол, возраст, инструмент, отделение, год обучения и годы игры на ин-
струменте по отношению к группе зависимых переменных, влияющих на выразительность, пре-
подавание и обучение. Исследование проведено на примере 82 студентов инструментального и 
теоретического отделений  Факультета музыкальных искусств в Белграде. Были проанализиро-
ваны психологические и педагогические аспекты музыкальной экспрессивности в контексте во-
кального и инструментального исполнения. Результаты показали, что студенты высоко ценят 
выразительность в музыкальном исполнении, но в процессе обучения она занимает второсте-
пенное место по отношению к преодолению технических и тональных требований. Обнаружены 
статистически значимые различия по отношению пола, возраста и отделения обучения. Мож-
но сделать вывод, что потенциал для развития и совершенствования экспрессивности заклю-
чается в отказе от традиционного отношения, согласно которому выразительность зависит 
исключительно от таланта. Полученные данные свидетельствуют о необходимости нахожде-
ния наиболее важных стратегий самостоятельного усвоения выразительности.

  экспрессивность, музыкальная выразительность, интерпретация, обучение экс-
прессивности, усвоение выразительности. 
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