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Апстракт: У раду се разматра историјски развој српске духовне музике и 
њен васпитни значај у основношколској настави музичке културе. Циљ је да се 
утврди улога српске духовне музике у формирању и развоју српског национал-
ног идентитета, као и њена педагошка и дидактичко-методичка вриједност у на-
стави. У том смислу, у раду је сагледан развој српске духовне музике у контекс-
ту ширих друштвених и историјских дешавања на овим просторима. Истакнут 
је њен несумњив значај у формирању српског националног идентитета у оквиру 
средњовјековне српске државе, као и у очувању српске културе за вријеме вла-
давине Турака на овим просторима. Анализирани су наставни планови и про-
грами ради утврђивања заступљености српске духовне музике у њима. Указано 
је на велики васпитни и национални смисао и значај српске духовне музике у 
настави, те на потребу адекватније дидактичко-методичке интерпретације ових 
садржаја у наставном процесу. Упознавање српске духовне музике допринјеће 
моралном развоју ученика, њиховом вјерском и националном васпитању. Из 
тог разлога, у раду је указано на потребу веће заступљености садржаја духов-
не тематике у актуелним наставим програмима и уџбеницима музичке култу-
ре. У проучавању ове проблематике коришћене су метода анализе и синтезе и  
анализе садржаја.

Кључне ријечи: васпитање, српска духовна музика, настава, основна школа. 

БАШТИНА, Приштина – Лепосавић, св. 45, 2018

УДК 783(497.11)
371.3::78

Прегледни рад

* Редовни професор, dsarajlic@gmil.com
** Ванредни професор, biljana.pavlovic@yandex.ru
*** Рад је написан у оквиру пројекта Косово и Метохија између националног идентитета и 

евроинтеграција (ев. бр. III 47023), који је одобрило и финансира Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије.



Драгана Ј. Цицовић Сарајлић и Биљана М. Павловић428

УВОД 

Српској духовној музици припада значајно мјесто у контексту обраде ду-
ховне музике у основној школи. У музиколошкој и музичко-педагошкој лите-
ратури овај музички жанр је означен и као црквена, религиозна, литургијска, 
богослужбена, обредна или побожна музика. Наведени појмови понекада се ко-
ристе као синоними, а некада и у опозицији (Перковић Радак 2008: 11), у зави-
сности од критеријума које аутори сматрају релевантним за њихово одређење. 
Најчешће су то: мјесто извођења музике – у храму или ван њега; текст – бого-
службени, преузет из различитих црквених књига или инспирисан религиозном 
тематиком уопште; језик – црквенословенски или српски и слично. 

Милош Велимировић под духовном музиком подразумјева музичка дје-
ла која се изводе у оквиру вјерских обреда источно-хришћанске, односно 
православне цркве (2000: 7). За Димитрија Стефановића, духовна музи-
ка обухвата музичке садржаје религиозне тематике који нису дио textusa 
receptusa,1 док под црквеном музиком подразумјева музику „певану или 
компоновану на литургијски textus receptus“ (1989: 83). Даница Петровић 
углавном користи термин црквена музика, под којом подразумјева једногла-
сно и хорско литургијско појање и вокална, па и вокално-инструментална 
дјела проистекла из традиције црквеног појања писана за ванлитургијско и 
концертно извођење (2002: 2066). Према мишљењу Иване Перковић Ра-
дак, духовна музика обухвата „нелитургијске композиције као што су духов-
ни концерти или ванлитургијске, тзв. духовне песме, односно канте“ (2008: 
20). У овом раду ћемо појам духовна музика користити у најширем смислу, 
подразумјевајући музику која се изводи у цркви, односно ону која је писана 
на богослужбене текстове, као и вокалну, вокално-инструменалну и инстру-
менталну музику која је инспирисана религиозном тематиком, а која није 
дио богослужбене праксе. Размотрити ћемо основе развоја српске духов-
не музике; анализираћемо наставне програме да би се утврдило колико је 
у њима посвећено пажње овом музичком жанру; указаћемо на педагошку 
вриједност музичких садржаја духовне тематике и сагледати специфичности 
дидактичко-методичке интерпретације ових садржаја у наставном процесу.

ОСВРТ НА ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ СРПСКЕ  
ДУХОВНЕ МУЗИКЕ 

Први подаци о православној духовној музици на простору Балкана по-
тичу из IX вијека и везују се за дјелатност Ћирила и Методија. Покршта-
вајући Словене ради учвршћивања византијске политичке власти на 

1 Textus receptus (примљени текст) је назив за прихваћени, стандардни текст неког дјела, 
најчешће Новог завјета.
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подручју Балкана, солунска браћа Ћирило и Методије су са грчког на ста-
рословенски језик преводили најважније богослужбене књиге, а међу њима 
и Осмогласник,2 као и друге књиге са византијским црквеним напјевима. 
Сусрет са писаном и пјеваном ријечи на свом говорном језику за Словене 
је представљало „право откровење, једно ново, до тада непознато духовно 
искуство“ (Стефановић 1973: 114). Просветитељску дјелатност Ћирила и 
Методија наставили су крајем IX вијека њихови ученици, охридски просве-
титељи Наум и Климент. У оквиру охридских школа у којима су образовани 
свештеници и описмењаван народ учило се и црквено појање. Нарочиту 
заслугу у томе имао је Климент, творац првих црквених канона, молитава и 
химни у част поједних светитеља (Ђурић Клајн 1971: 29). Заслужан је и за 
превођење Пентикостара.3 

Више података о црквеном животу Срба датира из времена средњовје-
ковне српске државе, у којој се црквеној музици придавао велики значај. О 
томе свједоче и ријечи Светог Саве, записане у типику: „Као што смо ми 
састављени од душе и тела, тако су и ствари у манастиру. Као душа њего-
ва могла би се наравно разумети цела богољепна служба у пјенију, а као 
тело сам манастир“ (Пејовић и сар. 1998: 39). Познато је да су се поводом 
Немањине смрти окупили калуђери из више светогорских манастира да 
би опојали његово тијело. Забиљежено је такође да је крунисање Стефана 
Првовенчаног било пропраћено свечаном литургијом. Када је Стефан Де-
чански побједио у бици на Велбужду 1330. године, наређено је да се у свим 
српским манастирима служи литургија у његову част (Пејовић и сар. 1998: 
42). Из овог периода нема сачуваних рукописа црквених музичких садржаја, 
због чега није могуће створити цјеловиту слику о српском средњовековном 
црквеном појању.

Први музички записи са српскословенским текстовима и византијском 
неумском нотацијом4 потичу из прве половине XV вијека. Ријеч је о цркве-
ним пјесмама тројице српских аутора – кир Стефана Србина, Исаие Србина 

2 Осмогласник је црквена богослужбена књига намјењена појцима. Садржи пјесме пос-
већене успомени на Христово васкрсење и пјевају се на недељним, васкрсним служ-
бама које почињу суботњим вечерњем, а настављају се недељним јутрењем и литур-
гијом. Пјесме Осмогласника разврстане су у оквиру осам црквених гласова – осам 
различитих типова мелодијских формула са истим или различитим текстовима. Сваки 
глас има своје карактеристике према којима је препознатљив. Пјесме једног гласа пје-
вају се током једне седмице, а низ од осам седмица, колико је потребно да се отпјевају 
сви гласови осмогласја, назива се столп (стуб). Током црквене године пјева се шест 
таквих столпова.

3 Пентикостар је зборник црквених напјева који се пјевају за вријеме свете Педесетни-
це, између Ускрса и Духова.

4 Неуме су равни, округли, угласти и тачкасти знаци који су служили за обиљежавање 
тонова у средњем вијеку. Писани су црним или црвеним мастилом изнад слогова рије-
чи у литургијским рукописима. У Грчкој су коришћене све до XIX вијека.
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и Николе Србина. Стефан Србин се сматра првим српским композитором.  
Његове двије најзначајније пјесме, Ниња сили и Вкусите и видите, забиље-
жене касновизантијском неумском нотацијом, налазе се у Псалтикији,5 
двојезичном грчко-српскословенском зборнику црквених пјесама из XV 
вијека. Међу сачуваним дјелима Исаие Србина најзначајнија су Полилеј и 
Алилуја, написана касновизантијским неумама, на српскословенском и гр-
чком језику. Никола Србин је аутор Херувимске песме (на грчком језику). 
Подједнака заступљеност српског и грчкој језика у дјелима ових компози-
тора свједочи о литургијском јединству српске и византијске традиције. 
Захваљујући Димитрију Стефановићу и Даници Петровић, првим срп-
ским музиколозима обученим за читање неума, дешифрован је дио српских 
средњовјековних музичких рукописа. 

Српску средњовјековну духовну музику одликовало је вокално једно-
гласно извођење. Начин пјевања зависио је од текста, односно од мјеста 
напјева у богослужењу. Тако су поједине пјесме (канони) пјеване силабич-
но, друге су имале развијенију мелодику (стихире), а било је и пјесама са 
развијеном мелизматичном мелодијом (Пејовић и сар. 1998: 44). Домини-
рало је поступно мелодијско кретање, са повременим скоковима. Карактер 
црквених мелодија се одликовао одмјереношћу и уздржаношћу, посебно 
захваљујући ритмичкој флексибилности. Претпоставља се да су се ове ме-
лодије изводиле уз пратњу исона, лежећег тона који се и данас може чути у 
неким православним црквама.

Након предаје града Смедерева Турцима 1459. године, чиме је оконча-
но постојање српске средњовјековне државе, почиње петовјековна турска 
владавина. Иако спрјечавани, вјерски обреди су се одржавали, али у веома 
тешким условима, о чему свједоче ријечи путописца из Ђенове: „Турци, 
ако калуђере и свештенике не побију, а они их лише сваке моћи, и начине 
их бедним и невољним... Хришћанима остављају само неколико и то сиро-
тињске и ниске црквице, у којим им је дозвољено да службу врше, али не 
јавно већ полагано и ниским гласом“ (Перковић Радак 2007: 45). Такође, 
Турци нису дозвољавали гласно оглашавање црквених звона, па су вјерни-
ци клепалима позивани на службу. Иако су свједочанства у којима се по-
миње црквена музика малобројна, доказују да се она, као нераздвојни дио 
богослужења, ипак одржала и у најтежим временима ропства. Када је уки-
нута Пећка патријаршија (1766), а Српска православна црква стављена под 

5 Трагајући за изворима старе српске музике, Коста Манојловић је у Народној библи-
отеци у Београду открио овај неумски рукопис. Он је пред сам почетак Другог свјет-
ског рата снимио дванаест страница овог зборника, међу којима се налазио и једини 
запис црквене пјесме Ниња сили Стефана Србина. Тада није „ни слутио да од ратних 
разарања спасава један од најзначајнијих споменика средњовековне српске музичке 
културе (Петровић 1994: 38). Овај рукопис је нажалост изгорио приликом њемачког 
бомбардовања Београда 1941. године.
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јурисдикцију Цариградске патријаршије, хришћанима под турском влашћу 
су ускраћена скоро сва вјерска права.6

Због изузетно тешких услова живота долази до великих сеоба српског 
народа. Прва сеоба десила се 1690. године под патријархом Арсенијем Чар-
нојевићем и друга 1737. године под патријархом Арсенијем IV Шакабентом. 
Српско црквено појање, усмено преношено, прешло је пут од Косова до 
Саве и Дунава, па од Београда преко Фрушке Горе и Сремских Карловаца 
све до Сент Андреје. Због недостатка црквених књига и недовољно обра-
зованог свештенства, београдско-карловачки митрополит Мојсије Петро-
вић обратио се за помоћ Грчкој и Русији. У Београд долазе грчки учитељи 
појања, па је 1721. године основана грчка школа појања. Грчке школе су ос-
ниване и у другим градовима. У Сремске Карловце 1726. године долазе први 
руски, односно украјински учитељи, који су украјинско појање његовали 
приликом богослужења и у руској школи основаној 1727. године (Перко-
вић 2004: 80). Током овог периода из Русије је стизао и велики број цркве-
них књига на руској редакцији црквенословенског језика. Временом је срп-
скословенску редакцију замјенила руска, која се и данас користи у Српској 
православној цркви. Поред Београда и Сремских Карловаца, фрушкогорски 
манастири су представљали важне центре у којима се током XVIII вијека ње-
говало и развијало српско црквено појање. Ту је у другој половини XVIII 
вијека настало новије црквено појање, названо карловачко7 или српско на-
родно црквено појање. Ова врста црквене музике, настала на византијским 
основама, асимиловала је утицаје тадашњег грчког и украјинског појања, али 
и елементе српског народног пјевања и она се и данас користи у Српској 
православној цркви (Перковић 2004: 80).

Више од једног вијека карловачко појање се преносило усменим путем. 
Корнелије Станковић је у Сремским Карловцима 1855. године први запо-
чео рад на сакупљању и записивању цјелокупног српског народног цркве-
ног појања савременим нотним писмом. Црквене напјеве је хармонизовао  

6 Једно од ријетких упоришта са интензивним вјерским животом јесте манастир Хи-
ландар, у коме је његовано црквено појање засновано на византијској традицији. 
Ризница овог манастира садржи велики број неумских музичких рукописа који 
су настали крајем XVIII и почетком XIX вијека. Нажалост, из овог периода нису 
доступни неумски рукописи из других српских манастира, а претпоставља се да су 
страдали заједно са манастирима који су у турском периоду пљачкани, разарани или 
претварани у џамије.

7 Зачетником карловачког појања сматра се архимандрит Димитрије Крстић који je, 
иако је познавао и грчко пјевање, посебно његовао 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 Диони-
сије Чупић извршио је прву, а Јеротеј Мутибарић другу редакцију Крстићевог појања. 
Сматра се да је Мутибарић отегнуто и развијено Крстићево појање скратио.
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приређујући их за хорско извођење. Обимна Станковићева заоставштина 
везана за српску црквену музику садржи 17 свезака хармонизованих, и пет 
свезака једногласних записа (Перковић Радак 2004а: 13). Станковићев рад 
на сакупљању и записивању црквених напјева наставили су крајем XIX и 
почетком XX вијека „многобројни свештеници, професори и ученици кар-
ловачке богословије, Сомборске препарандије, Српске велике гимназије 
у Новом Саду. Они су у Сремским Карловцима, Новом Саду, Сарајеву, 
Пакрацу, Осијеку, Сомбору, своје записе штампали или су их једноставно 
умножавали за свакодневне практичне потребе“ (Петровић 1994: 34). У 
исто вријеме, у Краљевини Србији Стеван Мокрањац улаже велике напоре 
да одштампа његов Осмогласник и да га уведе у школску праксу умјесто 
до тада коришћених зборника са трилама8 проте Николе Трифуновића. 
Послије многих одлагања, Осмогласник је штампан (1908) у 500 примје-
рака, и убрзо је постао основни појачки зборник и уџбеник за наставу 
црквеног појања. Захваљујући Корнелију Станковићу, Стевану Мокрањцу 
и њиховим сљедбеницима9 који су наставили рад на записивању црквеног 
појања, сачувана је обимна и вриједна духовна музичка баштина српског 
народа. Српски композитори – Јосиф Маринковић, Стеван Мокрањац, 
Станислав Бинички, Исидор Бајић, Петар Коњовић,10 Милоје Милојевић, 
Стеван Христић и Коста Манојловић, у младости васпитавани на народ-
ном и црквеном пјевању, „никада нису изгубили интересовање за наше  

8 Трилама се називају четири графичка знака која су слободно постављена изнад текста, 
визуелно представљајући кретање мелодије, почетак мелизама или акценте у деклама-
цији. Ове ознаке су служиле да пјевача подсјете на напјев који је претходно научио 
напамет.

9 То су: Мита Топаловић, Тихомир Остојић, Гаврило Бољарић, Никола Тајшановић, 
Станко Морар, Јован Козобарић, Бранко Цвејић, Јован Живковић, Исидор Бајић, Не-
над Барачки, Божидар Јоксимовић, Лазар Лера, Владимир Ђорђевић, Стефан Ласта-
вица, Дамаскин Грданички и други. Списак њихових рукописних записа и штампаних 
зборника дала је Даница Петровић у прилогу свог рада Српско црквено појање као 
предмет музиколошких истраживања (Петровић 1994: 41).

10 Заслугом Петра Коњовића, у оквиру Српске академије наука и уметности, 1948. годи-
не основан је Музиколошки институт. Као први директор ове институције, Коњовић 
је одредио три основне истраживачке теме од којих се једна односила на проучавање 
српске црквене музике, чему се темељније приступило тек шездесетих година прошлог 
вијека. Поред Милоша Велимировића (Велимировић 2000), Димитрија Стефановића 
(Стефановић 1973; Стефановић 1989) и Данице Петровић (Петровић 1994; Петро-
вић 2000), музиколога који су проучавању духовне музике посветили свој цјелокупни 
истраживачки рад, духовном музиком су се бавили и Петар Бингулац (Bingulac 1988), 
Јелена Милојковић Ђурић (Milojković Đurić 1962), Војислав Илић (Илић 1988; Илић 
1994) и други. Овај музички жанр проучавају и музички педагози и музиколози млађе 
генерације, међу којима се посебно издвајају Биљана Мандић (Мандић 2012; Ман-
дић 2017), Ивана Перковић Радак (Перковић Радак 2004; Перковић Радак 2008), Ве-
сна Пено (Пено 2003; Пено 2008), Марина Марковић (Марковић 2006; Марковић 
2014), Богдан Ђаковић (Đaković 2000; Ђаковић 2015) и други.
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традиционално појање. Зависно од личних афинитета, појањем су се бавили 
као наставници музике у богословијама, затим као музички писци и истра-
живачи, а као композитори уносили су га у своје, претежно, хорске компо-
зиције“ (Петровић 1999: 108).

Након Другог свјетског рата, српска духовна музика је све више за-
постављана. Није извођена на јавним концертима, радију и телевизији. За-
мирали су и црквени хорови који су прије рата били упориште духовног и 
културног живота српског народа. На националном плану овакве идеолош-
ке тенденције за Србе су значиле губљење идентитета, националне и вјерске 
припадности. Упркос неповољним околностима током XX вијека, 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), Ди-
митрија Големовића (1954) и Југослава Бошњака (1954) стварају своја дјела 
на темељима православне музичке традиције, чиме је очуван континуитет 
развоја српске духовне музике. 

Током XX вијека српска духовна музика је била искључена и из школ-
ства. Знања о духовној музици стицана су углавном на примјерима западно-
европске музичке традиције. Због такве образовне политике, гдје је српска 
духовна музика била потиснута и занемарена, многим генерацијама учени-
ка остала је недоступна и непозната. Идеолошко-политичке промјене које 
су обиљежиле крај двадесетог вијека, у великој мјери су утицале на повра-
так српског народа својој религији. Јачање православне религије допринје-
ло је преиспитивању циљева и задатака васпитања и образовања у школ-
ству. Од школске 2001/02. године вјерска настава постаје факултативни, 
а потом и изборни предмет у основним и средњим школама. Српска пра-
вославна духовна музика поново је уврштена у програме основношколс-
ке наставе музичке културе, иако недовољно. Ученицима је, након скоро 
пет деценија, пружена прилика да стекну елементарна сазнања о српској 
духовној музици, као значајном дијелу сопствене музичке традиције и кул-
туре. 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 на богослужењима“ (Петро-
вић 2000: 8). У процесу оживљавања религиозности српска духовна музика 
добија значајније мјесто у јавном и културном животу Срба. Све више по-
чиње да се изводи на пригодним концертима, радију и телевизији. Профе-
сионални и аматерски хорови у своје програме уврштавају духовна хорска 
дјела домаћих аутора. Фестивали духовне музике као што су: Нишке хорске 
свечаности (1990), Хорови међу фрескама (1995), Панчевачки дани духов-
не музике (1997) и други, основани су са циљем обнове и очувања српске 
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православне духовне музике. Популаризацији духовне музике допринјели 
су Павле Аксентијевић у пратњи вокалне групе Запис, Дивна Љубојевић и 
хор Мелоди, као и вокалне и вокално-инструменталне групе: Константин, 
Пирг, Српче, Ступови и друге. 

ДУХОВНА МУЗИКА У НАСТАВНИМ ПРОГРАМИМА 

Један од најстаријих података везаних за наставу црквеног пјевања у зва-
ничном школском документу у Србији, налази се у првом наставном програ-
му за основне школе, који је садржан у акту Попечитељства просвешченија 
(Министарства просвете), донијет 11. септембра 1811. године. У њему је, по 
први пут, дефинисано трајање и садржај рада у малим (основним) школама. 
Школа је трајала три године, а поред елементарне писмености (читања и 
писања), катихизиса и рачунице, учило се и пјеније (Ђорђевић 1950). Први 
званични наставни план и програм за основне школе издат је 11. августа 
1838. године под називом Назначеније учебни предмета кои се у школама 
Нормалним за прво и друго теченије школско предавати имају, а уз њега и 
прво опште упутство Наставленије за учитеље правитељствени и обштест-
вени школа у Књажеству Сербији. Основна (нормална) школа је трајала че-
тири године. Црквено пјевање се учило од другог разреда, а због његовог 
значаја и важности захтјевано је „непрестано упражненије у пјенију црков-
ном“ (Ћунковић 1971: 25). Оно је, као интегрални дио вјерског образовања, 
имало искључиво намјенски карактер. Ученици су учили црквено пјевање 
(одговарање на јектенија и возгласе) јер су, заједно са учитељем, имали оба-
везу да пјевају у цркви на недељним литургијама и другим богослужењима. 

Нови развојни период у српском школству отпочео је 1844. године, 
када је на снагу ступио наставни програм Наставленије у смотренију учбе-
них предмета. Поред мушке, од тада су у школу ишла и женска дјеца. Уведе-
ни су и нови предмети, а Пјеније је био засебан наставни предмет и застуљен 
у сва четири разреда. Школа је још увијек имала религиозни карактер, како 
по садржајима тако и по обавезама које су учитељи и ученици имали у цркви 
(Тешић 1992). Наставни план и програм Расположење предмета који се у 
основним училиштима предају по разредима и полгодијама од 30. јула 1850. 
године, у цјелини гледајући, био је скромнијих размјера и захтјева, и реал-
није прилагођен тадашњим приликама и могућностима у односу на претход-
ни. По њему се радило пуне двије деценије (Ћунковић 1971). 

Законом о устројству основних школа, који је ступио на снагу у септем-
бру 1863. године, читав школски систем у Кнежевини Србији подвргнут је 
темељној реформи. Значајне новине реформисаног школства биле су: уки-
дање часловца и псалтира као школских књига; штампање уџбеника новим 
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Вуковим правописом; увођење народног језика умјесто црквенословенског 
у основне школе. Овим законом је предмет Црквено појање искључен из ос-
новних школа, али је након реакције револтираних свештеника убрзо враћен 
у школе (Васиљевић 2000: 40).

У наставни план и програм за основне школе, Распоред предмета за 
мушке и женске школе и упутство како ће се предавати, прописан 17. ок-
тобра 1871. године, унијете су значајније новине. Дошло је до обједињавања 
мушких и женских школа. Наставна грађа је издиференцирана на логичне 
тематске цјелине и распоређена по наставним предметима. За сваки нас-
тавни предмет одређен је недељни фонд часова. Наука хришћанска, црквено 
пјевање и црквенословенски језик су заузимали значајан дио наставног про-
грама, дајући и даље основношколској настави изражен морално-религиоз-
ни карактер. Певање, како се тада звао овај наставни предмет, заступљено је 
са по два часа недељно у свим разредима. У првом разреду ученици су учили 
одговарање на вечерње и јутрење, у другом разреду одговарање на служби, у 
трећим разреду херувику и причасно, а у четвртом разреду појање недељних 
и празничних тропара (Ћунковић 1971). 

Законом о народним школама, из 1882. године, први пут је прокламова-
но обавезно похађање основне школе. Услиједило је доношење Наставног 
плана и програма за вишу основну школу, 20. јула 1884, који је обухватао 
укупно 12 предмета. Иако је настава пјевања још увијек била у служби и 
подређена потребама цркве, она је поред црквеног обухватала и свјетовно 
пјевање (Наставни план и програм 1884). У Наставном плану и програму 
из 1899. године, по први пут је јасно истакнут циљ наставе пјевања, који се 
односио на развијање слуха, гласа и осећања за лепоту; упитомљавање и об-
лагорођавање срца. Уз незнатне промјене, које су се односиле на помјерање 
појединих пјесама из једног разреда у други, садржај црквеног пјевања је 
остао исти као и у наставним програмима из 1884. и 1891. године, а обух-
ватао је следеће црквене напјеве: Амин, Господи помилуј, Подај Господи, 
И всјех и всја, И духови твојему, О имени господни, Слава тебје Господи 
(први разред); Свјати Боже, Милост мира, Имами ко Господу, Отца и сина, 
Тјело Христово, Буди имја Господње, Господ воцарисја (други разред); 
Једин Свјат, Тебе појем, Рождество твоје, Општеје воскресеније, Христос 
воскресе (трећи разред); Оче наш, Слава – благослови душе, Слава – једно-
родни, Благословен грјади, Видјехом свет истини, Амин да исполњатсја, Во 
Јордање, Тропар храма који се слави, Тропар на Тројице (четврти разред) 
(Наставни план и програм 1899: 618–619). На основу Закона о народним 
школама, 1904. године прописан је Наставни план и програм за четворора-
зредне основне школе. Циљ и садржаји наставног предмета Певање остали 
су непромјењени у односу на наставне програме с краја XIX вијека (Нас-
тавни план и програм 1904).
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Први јединствени наставни план и програм за четворогодишње основне 
школе на територији Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, донијет је 1926. 
године (Исић 2005). Настава певања се изводила у сва четири разреда, два пута 
недељно по пола наставног часа. Из препорученог избора пјесама изостављене 
су црквене пјесме. У напомени везаној за наставу певања стоји да су наставници 
могли и даље поучавати ученике црквеном пјевању (Наставни план и програм 
1926: 20). Колико нам је познато, ово је био последњи наставни програм по 
коме се црквено пјевање учило у оквиру музичке наставе. Од школске 1931/32. 
године црквено пјевање се учи у оквиру предмета Верска настава. Непосредно 
након завршетка Другог свјетског рата вјерска настава је изостављена из нас-
тавних програма. Заједно са вјерском наставом, из програма је изостављена и 
српска духовна музика, што је водило занемаривању и губљењу осјећаја вјерске 
припадности и српског идентитета (Цицовић Сарајлић 2017). 

Након скоро пет деценија, у наставном плану и програму објављеном 
31. маја 1991. године, предложена је једна српска духовна композиција, по-
жељна за коришћење у оквиру наставних и ваннаставних музичких актив-
ности (Наставни план и програм 1991: 245). Ријеч је о Химни Светог Саве. 
У сљедећем наставном плану и програму, објављеном у августу 1995. године, 
за слушање је предложено укупно девет духовних композиција, и то: Химна 
Светом Сави Корнелија Станковића, Молитва Јосифа Маринковића, Ака-
тист, Херувимска песме и Ставови из литургије Стевана Мокрањца, Свјати 
мученици Мите Топаловића, Ниња сили Кир Стефана Србина, Величаније 
Светом Цару Лазару Слободана Атанацковића и Ставови из Опела Стевана 
Христића (Наставни план и програм 1995: 4–8). Музички педагози указују 
на запостављеност српске духовне музике и у актуелним наставним програ-
мима и уџбеницима музичке културе.11

ПЕДАГОШКА ВРИЈЕДНОСТ МУЗИЧКИХ САДРЖАЈА  
ДУХОВНЕ ТЕМАТИКЕ 

Васпитни значај коришћења духовних пјесама у настави музике препо-
знат је још од самих почетака развоја српске музичке педагогије. У првим 
српским школама црквеном појању је придаван велики значај. Оно је сма-
трано најсветијим и најблагодарнијим послом учитеља. Посебно су били 

11 Више података о заступљености српске духовне музике у актуелним наставним про-
грамима и уџбеницима музичке културе дато је у радовима Духовна музика као битан 
ресурс оснаживања религиозних доживљаја (Сарајлић 2011), Садржаји патриотског 
васпитања у основношколској настави музичке културе: значај и заступљеност (Цицо-
вић Сарајић Павловић, 2017), Национално васпитање на основама српске уметничке 
музике у основној школи (Павловић Цицовић Сарајлић 2017) и наведено дјело (Ци-
цовић Сарајлић 2017).
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цијењени учитељи који су се трудили у подучавању дјеце црквеном појању 
(Личинић 1899: 276). Чешки музичар Роберт Толингер је међу првима ука-
зивао на васпитни смисао и значај учења црквених пјесама које код младих 
треба да пробуде „чувства побожности и домољубља, да развију у њима ћути 
лепога, да их душевно и морално уздигну и оплемене“ (Пејовић 2001: 22). 
Вјероучитељ и свештеник Ненад Барачки је истицао да су црква и вјера у 
школи одвајкада имали благотворно дејство у васпитању омладине. Говорио 
је да црквено појање, „са својом благозвучности и лепотом не само да осваја 
и очарава, него, тако рећи, укроћује и покорава срце Србиново и води га 
само к добру“ (Барачки 2000: 15). Истицао је да црквено појање човјека уз-
диже у најтежим животним тренуцима, и крепи га вјером и надом у љепшу 
и бољу будућност.

Васпитна вриједност српске духовне музике предмет је разматрања и 
појединих савремених музичких педагога. Они указују на значај и допринос 
ових пјесама у духовном и моралном развоју, као и националном васпитању 
ученика. Музички педагог Биљана Мандић истиче да духовне пјесме: раз-
вијају побожност; уче дјецу да постану добри људи; развијају њихове вр-
лине; доприносе формирању система вриједности; уче дјецу упорности, 
истрајности и лакшем остваривању међусобне комуникације; развијају ре-
лигијска осјећања и осјећај припадности свом народу (Мандић 2017: 97). У 
духовним пјесмама јасно су издиференциране моралне вриједности. Кроз 
њих ученици уочавају „шта је добро, а шта лоше; шта је морално дозвољено, 
а шта није дозвољено. Оне упућују на правилан однос према људима, пре-
ма својој земљи; на доследност мисли, речи и дела; позитиван однос пре-
ма раду, материјалним и духовним добрима“ (Pavlović 2013: 673). У овим 
пјесмама долази до изражаја милосрђе, правда, љубав према Богу, ближњи-
ма и самом себи. Својим садржајима духовне пјесме код ученика подстичу 
жељу за опраштањем, доброчинством, предусретљивошћу, саосећајношћу 
и разумјевањем; побуђују несебичност, наклоност, љубазност; доприносе 
благости, скромности, марљивости и храбрости; развијају осјећања части, 
поноса и достојанства, а то су вриједности неопходне за формирање морал-
не личности ученика. 

Осим развоја духовности и упознавања младих са православном вјером 
и традицијом, ове пјесме доприносе развијању толеранције и васпитања за 
живот у мултикултуралном и мултиконфесионалном друштву. У том смислу, 
упознавање сопствене вјере и традиције не смије да буде препрека већ, на-
против, треба да буде начин да се младима шире видици, да се васпитају у 
духу толеранције и уважавања вјерских заједница и култура других народа 
(Кубурић–Зуковић 2010: 106). Духовне пјесме, дакле, пружају могућност 
васпитања младих у складу са националним вриједностима, али и у складу са 
општељудским цивилизацијским схватањима и вриједностима. 
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Духовне пјесме посједују велики васпитни потенцијал, али ће њихов 
допринос у моралном уздизању и оснаживању религијских осјећања ученика 
бити већи уколико се изводе у корелацији са наставом вјеронауке и другим 
наставним предметима (српским језиком, историјом, ликовном културом). 
Религијски садржаји употпуњени музичким доживљајем подстичу код дјете-
та „свесно или подсвесно, интересовања за унутрашње биће, жељу да се кроз 
Господа упознајемо са самим собом и спознајемо свет непроцењиве лепоте 
и мира“ (Мандић 2017: 98). Одговарајући музички садржаји духовне тема-
тике могу да оживе и пренесу богатство религијског доживљаја (Јеротић 
1994: 19). Ове пјесме омогућавају упознавање, доживљавање и разумјевање 
српског нациоционалног, вјерског и музичког идентитета. 

ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКЕ ОСНОВЕ ОБРАДЕ  
МУЗИЧКИХ САДРЖАЈА ДУХОВНЕ ТЕМАТИКЕ

Упознавање ученика са српском духовном музиком у настави треба за-
почети пјевањем народних пјесама духовне тематике, које кратким тексто-
вима, малим мелодијским обимом и једноставном ритмичко-мелодијском 
структуром, одговарају извођачким могућностима ученика школског узра-
ста. Такве пјесме су, на примјер, крстоношке („Крстоноше крсти носи“), 
славске („Свети Спаси“), божићне („Ој, бадњаче, бадњаче“, „Божићна пе-
сма“) и друге. Приликом обраде ових пјесама, ученике треба упознати и са 
обичајима уз које се оне изводе. 

Српску духовну музику ученици основне школе упознају и посредством 
нелитургијских (богомољачких) пјесама. Ове пјесме се везују за настанак и 
развој богомољачког покрета.12 Оне имају разноврсну духовну тематику – го-
воре о Христовом рођењу и васкрсењу, о светитељима, анђелима, вјери и Црк-
ви, а знатан број има духовно-родољубиви и национално-историјски карактер. 
Владика Николај је аутор великог броја текстова за које је написана одгова-
рајућа музика. При обради ових пјесама ученике треба упознати са ликом и 
дјелом овог великог српског светитеља. Треба им објаснити да се у нелитур-
гијским (богомољачким) пјесмама могу препознати напјеви црквеног срп-
ског појања (Молитва на Васкрс – мелодија према тропару Христос воскре-
се), руске мелодије (Маријо славна – карпаторуска мелодија), као и елементи 
српске народне музике (Песма светим мироносицама – прекомјерна секунда, 

12 Овај покрет српских православних сељака, настао крајем XIX почетком XX вијека, 
имао је за циљ општенародни национални, црквени и морални препород. Назив је до-
био по изразито црквено-молитвеном начину живота и привржености хришћанској 
вјери његових следбеника. Да би покрет био сачуван у оквиру српске православне црк-
ве, владика Николај Велимировић (1881–1956) је прихватио да, у духовном смислу, 
предводи овај покрет (Ашковић 2006).
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завршетак на другом ступњу). Богомољачке и народне пјесме вјерници су у 
почетку пјевали на ванлитургијским окупљањима: приликом дјељења нафоре, 
на народним дружењима, црквеним и манастирским славама и у својим домо-
вима приликом прослављања празника. Од прве половине XX вијека ове ду-
ховне пјесме се почињу пјевати на литургији, за вријеме причешћивања, умјес-
то типиком прописаних и утврђених причасних пјесама. Та пракса задржала 
се до данас у појединим црквама и манастирима. Ове пјесме су записивали или 
за хорско извођење обрађивали и српски композитори: Стеван Мокрањац, 
Коста Манојловић, Јосиф Маринковић и други.13 

Ученици треба да упознају и духовне пјесме новијег датума. То су пјесме 
које су настале на текстове српских духовника и пјесника, а музику су напи-
сали аутори популарне музике (Леонтина Вукомановић: „Ускршње јутро“, 
Милан Ђурђевић: „Анђели певају“ и други). Упоредо са упознавањем пјесама 
духовне тематике ученици треба да слушају и пјевају и једноставније цркве-
не богослужбене напјеве (одговарања на јектенија, Оче наш, Буди имја гос-
подње, Божићни, Ускршњи и Светосавски тропар и друго), у корелацији са 
наставом вјеронауке. Приликом обраде ових напјева потребно је прочитати 
текст на српском језику како би ученици могли разумјети текст који је дат 
на црквенословенском језику. Свакако, треба бирати једноставније и краће 
верзије ових црквених напјева, какав је на примјер Ускршњи тропар (краћи 
напјев) који је записао Ненад Барачки (Барачки 2000: 198). Прави смисао 
и љепоту духовне музике ученици ипак најбоље могу доживјети одласком у 
цркву, што се такође може реализовати у корелацији са наставом вјеронауке. 

Уз упознавање српске духовне музике ученици треба да стекну и основ-
на теоријска сазнања о литургијији и њеном значају, опелу, химни, ирмосу, 
кондаку, тропару, као и о појединим музичким појмовима (неумска нота-
ција, респонзоријално пјевање, исон). Ученици треба да упознају најзначај-
нија дјела српских композитора који су стварали на основама српске духов-
не музике, почевши од средњег вијека до данас. Обраду духовних музичких 
садржаја треба ускладити са прослављањем највећих православних, односно 
српских вјерских празника (Божић, Ускрс, Врбице, Свети Сава, Видовдан), 
јер празнична атмосфера додатно појачава емотивни доживљај и жељу за пје-
вањем и слушањем композиција духовне тематике. Пјесме духовне тематике, 
подразумјева се, доприносе развијању музичких способности (гласа, слуха,  

13 У Мокрањчевим записима налазе се три пјесме духовног садржаја: „Слава Богу на ви-
сини, О, кто, кто и Ускликнимо с љубављу Светитељу Сави“. Све три су објављене у 
осмој књизи његових сабраних дјела (Мокрањац 1998). Коста Манојловић је за мјешо-
вити хор обрадио три духовне пјесме. Пјесме „Хвалите господа“ и „О, да дивне вести“ 
налазе се у Манојловићевом рукопису (Стефановић 1990). Пјесму На Св. Николу, са 
идентичном мелодијом и текстом, осим Косте Манојловића за мешовити хор је обра-
дио и Јосиф Маринковић, и обје су објављене у књизи Божидара Лукића Паритуре 
национално-патриотских и верских песама (Лукић 1928).
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осјећаја за ритам, музичке меморије). Овим садржајима се успјешно могу 
остварити и други образовни задаци везани за музичко описмењавање. 
Поједине духовне пјесме су погодне за доживљавање дужих нотних трајања, 
короне, споријег темпа или тише динамике. Коришћење пјесама духовног 
садржаја, осим у редовној настави, треба практиковати и у ваннаставним 
активностима, приликом припремања програма за обиљежавање појединих 
духовних и свјетовних празника у школи.

Композиције духовне тематике су значајан наставни садржај, јер се њи-
ховим коришћењем доприноси упознавању српске православне музичке 
традиције, што представља мали, али значајан корак на дугом путу духовног 
узрастања ученика. Учитељи и наставници могу самостално да изврше из-
бор одговарајућих музичких садржаја духовне тематике. Међутим, у пракси 
је евидентан недостатак музичко-педагошке литературе са овом тематиком. 
За упознавање ученика са српском духовном музиком од посебног је значаја 
Збирка духовних композиција домаћих аутора за дечије и омладинске хоро-
ве (Ивановић 2003). Она садржи духовне композиције савремених српских 
композитора Слободана Атанацковића, Светислава Божића, Рајка Макси-
мовића и Радета Радивојевића. Посебну вриједност ове збирке представљају 
пет духовних композиција за двогласни и трогласни дјечји хор, које је ком-
поновао Светислав Божић. Збирка Духовне композиције за рад са хоровима 
основношколског типа, ауторке Десанке Тракиловић (Тракиловић 2002) та-
кође садржи велики број духовних композиција. У овој збирци, композиције 
су разврстане у неколико цјелина: једногласне пјесме, двогласне и трогласне 
композиције. „Литургија светог Јована Златоустог“ Стевана Ст. Мокрањца 
за трогласни дјечји и женски хор, чини посебну цјелину. Методичка упутства 
која је Десанка Тракиловић написала на основу дугогодишњег личног иску-
ства доприносе још већој вриједности ове збирке. Збирка Српске духовне 
пјесме (Сарајлић 2013) садржи 37 духовних (богомољачких) пјесама, запи-
саних на Косову и Метохији. Пјесме су разврстане према тематици: пјесме 
о Божићу, Васкрсу, светим Божијим угодницима, дјеци, цркви, вјери, љубави 
и анђелима, и одговарају музичким способностима и могућностима ученика 
основношколског узраста.

ЗАКЉУЧАК 

У раду је разматрана српска духовна музика са аспекта основно-школске 
наставе музичке културе. Ради бољег и свеобухватнијег упознавања српске 
духовне музике у настави, сагледан је њен историјски развој. Развој духовне 
музике на Балкану, уопште, пратимо од времена грчких просветитеља Ћи-
рила и Методија и њихових ученика, који су заслужни за превођење најваж-
нијих богослужбених књига са грчког на старословенски језик. Међу њима 
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је и Осмогласник, као и друге књиге са византијским црквеним напјевима, 
на којима је засновано српско црквено појање. Истакнут је значај црквене 
музике која је била један од битнијих чинилаца формирања српског иденти-
тета у средњовјековној српској држави, као и његовог очувања за вријеме 
владавине Турака на овим просторима. Указано је на важну улогу фруш-
когорских манастира који су, поред Београда и Сремских Карловаца, били 
важни центри у којима се током XVIII вијека његовало и развијало српско 
црквено појање. У другој половини XVIII вијека ту је почело да се развија 
новије црквено појање, названо карловачко или српско народно црквено 
појање, које је готово један цијели вијек преношено усменим путем. Кор-
нелије Станковић је средином XIX вијека у Сремским Карловцима започео 
рад на биљежењу српског народног црквеног појања савременим нотним 
писмом. У раду је истакнут значај и вриједност Станковићевих и Мокрањ-
чевих записа српског црквеног појања. Развој српске духовне музике прати-
мо и кроз дјела српских композитора који су стварали у периоду између два 
свјетска рата. Послије Другог свјетског рата православна духовна музика 
била је запостављена у јавном и културном животу, као и у школству. Ипак, 
поједини композитори двадесетог вијека, попут Љубице Марић, Душана 
Радића, Војина Комадине, Рајка Максимовића, Светислава Божића и дру-
гих, стварају инспирисани духовном музиком, чиме је одржан континуитет 
њеног развоја. Интересовање за овај музички жанр појачано је током оса-
мдесетих и деведесетих година двадесетог вијека, у процесу буђења нацио-
налне свијести и оживљавања религиозности српског народа. 

У раду је дат осврт на заступљеност духовне музике у наставним пла-
новима и програмима у периоду од 1811. године до данас. Утврђено је да 
је црквено појање током цијелог XIX и у првим деценијама XX вијека било 
неизоставан дио наставних програма. Након Другог свјетског рата оно је, из 
идеолошких разлога, потпуно изостављено из основношколских програма, 
што је водило удаљавању од вјерских и српских националних вриједности. 
Од деведесетих година двадесетог вијека, српска духовна музика је поново 
уврштена у наставне програме, али недовољно. Имајући у виду важну улогу 
и значај српске духовне музике у васпитању ученика, сматрамо да је потреб-
но кориговати недостатке у актуелним наставним програмима и допунити 
их композицијама духовне тематике. 

Васпитни значај коришћења духовних пјесама у настави музике препо-
знат је већ од настанка првих српских школа и самих почетака развоја му-
зичке педагогије. Чињеница да се црквено појање у првим српским школа-
ма изучавало као засебна наставна дисциплина говори о већ тада развијеној 
свијести о црквеној музици као важном чиниоцу моралног и националног 
васпитања ученика. Размотрена су мишљења учитеља, музичких педагога и 
вјероучитеља који су почетком прошлог вијека указивали на благотворни 
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утицај црквеног пјевања у развоју личности. Сагледани су ставови поје-
диних савремених музичких педагога о значају коришћења православне 
духовне музике у савременим условима. Музички педагози су сагласни да 
слушање српске духовне музике и извођење духовних пјесама доприноси 
развоју религиозних осјећања као и других позитивних црта личности: бла-
гости, саосјећајности, милосрђа, доброчинства, несебичности и тако даље. 
Упознавање и извођење српских духовних пјесама у основношколској на-
стави музичке културе у корелацији са наставом вјеронауке и другим нас-
тавним предметима, доприноси развијању осјећања вјерског и српског на-
ционалног идентитета. Због изузетно великог васпитног смисла и значаја 
српске духовне музике, у раду су размотрене дидактичко-методичке основе 
обраде музичких садржаја духовне тематике. Истакнуто је да упознавање 
ученика са српском духовном музиком у настави треба започети пјевањем 
народних пјесама духовне тематике. Постепено и у континуитету, ученике 
треба упознавати и са нелитургијским (богомољачким) пјесмама, као и са 
духовним пјесмама новијег датума. Такође, ученици треба да се упознају и 
са једноставнијим богослужбеним напјевима, као и са умјетничким дјели-
ма домаћих композитора заснованим на српској црквеној музици. У раду 
је наведена литература која пружа богат избор музичких садржаја духов-
не тематике погодних за упознавање, доживљавање и разумјевање српске  
духовне музике.
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF SERBIAN SPIRITUAL MUSIC  
AND ITS EDUCATIONAL IMPORTANCE IN MUSIC CULTURE

Summаry

This paper discusses the historical development of Serbian spiritual music and its educa-
tional importance in elementary school teaching of music culture. The aim was to determine the 
role of Serbian spiritual music in the formation and development of the Serbian national iden-
tity, as well as its pedagogical and didactic-methodical value in teaching. Regarding this matter, 
the paper perceives the development of Serbian spiritual music in the context of wider social and 
historical events in this region. It emphasized its undoubted importance in the formation of the 
Serbian national identity within the medieval Serbian state, as well as in the preservation of the 
Serbian culture during the rule of the Turks in these regions. Curricula and programs were ana-
lysed to determine the presence of Serbian spiritual music in them. It was pointed out the great 
educational and national significance and importance of Serbian spiritual music in teaching, and 
the need for more adequate didactic-methodical interpretation of these contents in the teach-
ing process. Getting to know Serbian spiritual music will contribute to the moral development 
of students, their religious and national education. For this reason, the paper pointed out the 
need for greater representation of the content of spiritual topics in current programs and music 
culture textbooks. Method of analysis and synthesis and content analysis were used in this paper.

Key words: Education, Serbian spiritual music, teaching, elementary school.
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