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Даница ПЕТРОВИЧ
Музиклшшиси институт
Београд

ЦРКВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ У СРПСКОМ НАРОДНОМ ОБРЕДНОМ
ПЕВАгЬУ
„Проучаванэе различитих облика унисоног певан>а je ]едан од
на^лривлачиидих проблема за музикологе eoJu желе да проникну у
порекло музичке уметности. Задачи истраживавьа различитих обли
ка Эедаоппасвог пиваид делимично се моту остваригги ако се окренемо хришйанском певан»у. Овде се отвара широко поиье прюучаван>а: порекла, развода и ширен>а црквеиог певагаа на Истоку и на
Западу, затим мешан>а оригиналних мелодизских облика са онима
паганоког порекла, или са нювим елеменггима Koje су уносили музнчари и химногшсци."1
Подстакнути овим речима Егона Белеса (Egon Welles),
доа^ена византийских музиколошких студила, указателю на неке
ме1)усобне yranaje два типа унисоног оевадьа — народног обредног
и црквеног; оба су вековима преношена са колена «а колено, на
просторима где оу Срби живели. На знача] ових веза код нас
je први указао Стодан Новаковип почетком овог века.2 Пионироки
су радови музичког лиюца и композитора Косте Манодловипа и
свештвника Животина СтанкониКа.3 Димитри^е СтефановиЬ je
забележио пет музичких примера у кадима се народне и литурпфже пеоме nesajy но истом напеву.4
Поред тога што je преношена усменим преданьем од време
на Ъирила и Метод^а до данашвьих дана, црквена музика je у
рукописима бележена визанпцском неумском нотациям, и то:
1 Е. Wellesz, Melody Construction in Byzantine Chant, Actes du XIIе Con
grès international d'Etudes Byzantines I, Beograd 1963, 135.
* С. НовакюниЬ, Старинско цркввно neeatbe, Караций, IV, Алексинац
1900, 57—58.
• К. П. Мажуловиг!, Музичко дело нашег села, Београд 1929; Ж Станновип, ГраЬа. за ucropujy православног српског црквеног певагьа, I део —
обредио народно певан>е, рукопис у Музиколошком институту у Београду;
II део — црквено певан>е, Православна мисао XXIII, 27, Београд 1980, 55—
-73.
4 D. Stefanovié, Melody Construction in Byzantine Chant, complementary
paper, Actes du XII* Congrès international d'Etudes Byzantines I, Beograd 1963,
375-384.
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а) грчким зезиком од X века;' б) старословвнсиим jeawKOM српске
редакци]е (на]'старизи гахзнапи примери из XV века);6 црквенословенским ]езиком руске редакщце (хиландарски неумски ру
кописи, XVIII век).7 Црквено певан>е настало на територщи Карловачке митропол^е KpajeM XVIII и почетком XIX века, а познато као српско народно црквено nojaH>e записивано je исюьучиво оавременом нотаци^ом почев од половине XIX века (Корнели]е СтанковиЬ).8
Народни напеви се бележе тек у новике време и то савременом нотаци]ом.' Занимлжв je пример четрнаест грчких народних
песама Koje су забележене касновизантидском неумском нотациjOM вероватно у XVII веку.10 Широко распространено!! „Хрисантовом" неумском нотащцом народне песме су бележене и у Румушци и ByrapcKoj у XIX веку.11
Као прилог проучаваньу ме^усобних веза српског црквеног
и народног певаньа издво^или смо примере народног обредног
певан>а са хрикгтозанизованим текстовима. Користили смо се об-

* Упор. Specimina Notationum Antiquiorum, ed. О. Strunk, Monumenta
Musicae Byzantinae, Sér. principale, Pars Principalis et Pars Suppletoria (иабор факоимила византийских иеумсиих рукописа X, XI, XII века) Copenha
gen 1966.
* Д. СтефаковиЬ, Стара српска музыка, Музиколошки институт САНУ,
Посебна издан>а кн>. 15/1, Примери црквених песама из XV века, Беотрад
1975; кн.. 15/11, Факсимили рукописа, Београд 1973.
7 Упор. Д. ПетровиЬ, Осмогласник у музичко} rpaduuuju JyxHux Словена, изд. Музиколошки институт САНУ, Посебна иэдан>а, кн.. 16/1, кн>.
16/11 (факсимили и транскрипцияе), Београд 1982.
* Eadem, Српско народно црквено по;ан>е и н>егови эаписивачи, Српсиа муэика крое векове, Галериоа САНУ, кн>. 22, Београд 1973, 251—292.
* Прве нотне записе српских народних песама оставили су почетком
XIX века Франц Мирецки, као прилог у другой юьизи Вукоиих песама', На
родна србска njemapuua, Беч 1815, 356—357, и Е. КоларевиК, Србска народ
на муэика, Летопис Матице српске IV, Будим 1828, 114—116; упор., С. Ъуpnh-Kjiaj«, Byк КарациЬ. и српска музика, у: Музыка и музичари, Беотрад
1956, 13—24; В. ЪорЬевиЬ, Оглед српске муэичке библиографще, Београд
1969. Jединствен пример су две песме, „И кличе девочка" и „Када ми се Радосаве bojввода", Koje je нотама эабележио Петар ХекторовиЬ у Старом
Хвару, означивши их као српски начин (Sarbschi nacin). Обе песме су об^авл,ене у ХекторовиЬевом делу Riba-nje i ribarsko prigovaranje, Венещц'а
1568; упор. фагографизе у раду L. 2upanoviéa, Napjevi iz Hektoroviéeva Rnbanja и svjetlu suvremene muzikoioSke interpretadje, Zvuk 100, 1969. 478—
—479. JeflHa од ових песама одиюои се на пад Басне под туроку власт; упор.
ДЕЕПОШАЕ В. MAZAPAKH, MOY2IKH EPMHNEIA TON ДНМОТПСШ
TPATOYAIÍiN THS MONHS TON IBHPÍÍN, Atina 1967, 81; D. E. Conomos,
The Iviron Folksongs — A Re-examination, Studies in Eastern Chant IV, New
York 1979,
" G.28—53.
Ciobanu, Cintece de lume, Bucharest 1954, 79—81; P. L'ondev, Pesni zapisani s hurmuzievi nevmi v B'lgaria prez XIX vek, Izvestija na Insti
tute za Muzika XII, Sofia 1967, 161—230.
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давлении музичким збиркама ерпских народних песама1* и рукописним збиркама Koje се налазе у Музиколошком институту Српске впадемте наука и уметности у Београду.1* Од неколико хильада народних мелодика издоено je 130 примера. То су кретоношке, славске, лазаричке и коледарске обредне песме, као и не
колико епских песама о хришпанским светител>има, н>иховом
животу и страдан>има. Поменути обича^и су и сами свозеврсна
симбиоза паганских обреда и хришНанских празника.
ITpHXBaTajyhH хришпанску релину у у IX веку, Срби, као и
многи други народи, нису напустили стара верован>а. Црква се од
почетка до навидег доба борила против лагананих оби/ча]а. Надстарщм. податак о том сукобу налази се у Синайском еухологиону,
}ужнословенском глагол>ском рукопису из XI века, где у списима
Светих отаца о noxajaifay и греху пише:„лц11 кто въ а д«н им на коладж: еноуао'к. ■Ькоже пръв-ke погани творцах* . . . гако шть сотоны ксть.
игра та."14
Под утопаем цркве и друштвено-истори^ких промена стари
облици и обреди су се временом мекьали. У верском погледу
Византида je била толерэнтгоц а од Рима. Источна црква je чак
тражила начин да се стриближм crapoj религией.15 Блискост црквених и паганских обичада Meîjy православнима оштро je критиковао барски надбискуп, Kojn je као папски визитатор половином
XVII века обилазио Црну Гору, Херцегоеину и joui неке Kpajeee
у KojwMa су живели православии. „Код ших (православаца) не
бива да се и jeflHa Kyha подигне, да ce HKOja свадба прослави, нити
да се било какво jaBHO или приватно весел>е или свечаност одржи,
а да се пре почетка или по евршетку, не изведе 'nojaH>e светог
масла' уз многоструко понавл>ан>е истих оних речи и обреда у
KojHMa ce cacTojn формула последн>ег помазан>а."1в Чак се и у

u Т. БушетоЛ — Ст. Ст. Мокран>ац., Српске народнв песме и игре са
мелодщама из Левча, Београд 1902; И. Bajwli, Песме из Cpôuje, Нови Сад
1924; В. Ъор&евиЬ, Српске народнв мелодще, Београд 1931; М. Вааил,евиЬ,
Зугословенски музички фолклог. I, Београд 1950; idem, Народне мелодике
из Санцака, Београд 1953; idem, Народне мелодще Лесковачког Kpaja, Бео
град 1960; Ж. СтанкювиЬ, Народнв песме у Kpajunu, Београд 1961; К. П. МанхцловиЬ, Народне мелодике из Источне Cpèuje, Београд 1953; Ст. Ст. Мокран»ац, Записи народних мелодща, Београд 1966.
" Упор., А. МатовиК, Рукописне збирке народних мвлодща у Музи
колошком институту, Српска музика кроз векове, Галери]а САНУ, кн.. 22,
Београд 1973, 293-331.
14 Euchologium Sinaiticum, ed R. Nahtigal, vol II, Ljubljana 1942, 325
(f 103v, .ред. 3—5).
15 L. Niederle, Manuel de l'antiquité Slave II, La Civilisation, Paris
1926, 168; A. ПетровиН, ГраЬа за изучавате наше народне религи)е, Гласник
Етнографоког My3eja у Београду, XIV, 1939, 31; J. ВукмаяовиК, Прол>еНни
обичй]и, Рад IX Конгреса Савеза фолклориста JyrocnaBMje, Capajeso 1963.
м V. Jagic, Grada za slovinsku narodnu poeziju, Rad JAZU 37, Загреб
1876, 49—50.
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рукописном молитвенику манаспира Хилаидара (Pc Слав. 346,
f. 134г) налази додатак „Колода рн — гатан>а по дану на ко]и
падне Божип".17
Како у прошлости, тако и данас „сел>аци не придачу праву
важност црквеним светковинама, ако нису пранене и домаЬим
ритуалом".18 О томе сведочи и запис немачког питописца Стефана
Герлаха (Stephan Gerlach) из 1572. године: „Село А]данавац, као
и Пирот, припада Синан паши у Цариграду. КршЬани су тога
дана светковали Петрово, цркву ranajy св. Ъург^а, у Kojoj се управ
служила служба; црква лежи на висини мег)у дрвеЬем, у нутри
önjauie неколико старих мужева, а вани жене, KOje се без побожности разговараху. . . После богослужен>а, по подне, играле су
fljeBojKe коло и у сборових су двие по двие щевале. Жене носе
особит накит на глави, наличи сукном преобученод эд]ели, а наоколо je украшена малим шкюлжама, сребрен>аци, nepj ем и другим
особитим стварима."18 Исте године je непознати путописац описао Духовске задушнице у селу Белица недалеко од bynpnje:
„Кад юмо овамо дошли, били су мало не сви мушкарци и жене
изишли из села у дрвену цркву, кода je на вишни, а сваки
je из enoje .Kiyhe понио са собом зделу, кухане пшенице и биела
круха, што су полагали у цркгаи на два дута стола, а над тим je свеЬеник, уз iKOjera су CTajajie crapjeinHHe обЬинаки, молио и njeeao:
затим су жене 1младе и старе, евака с ropyhoM овиеЬом пошле
на гробл>е, коje je уз цркву, те на гроб сводих крвних ропака, од
кодих je мкоги npnje 20 година умро, заболе свиеНу, бациле се на
н> и са свом шагом звале и нарицале, a H>eKoje оу се дапаче до
крви по лицу гребале. Пошто je то н>еко вривме традало aewoje
жене, miajyhn на глави виенце, тиешиле су плачуЬе и водиле
их натраг у цркву, где je свеКеник опет молио дугу молитву,
TaMjaHOM кадио, щевао и благосил>ао, а пшеницу и крух ношаху
пред 'СвеКаника, Koj je од тога н>ешто узимао; оотала пако обЪина посиела и jeлa, a jeflaH je другому од CBojnx мртвих причао.
За тим je овекеник опет пдевао и н>е благоашьао, тим су уста]али и кренули куКи."**
Као центар духовног живота и културе, црква je вековима
вршила асимилащцу паганских o6H4aja. Многи су прилаго^ени
xpmnhaHCKoj релипци, nocTajyhn тако део нових култова (слава,
лазарице)."
" Д. БовдановиЬ, Каталог Нирилских рукописа манастира Хиландара,
Баапрад 1978, 149.
18 L. Niederle, ibidem, 16; В. ЪорЬевиН, Религиозни свадбени oöunaju.
Наш народам живот III, Беоетрад 1931, 143.
" Упор. P. Matkovié, Putovanja ро Balkanskom poluotoku XVI vieka,
Rad JAZU 116 Zagreb 1892, 49—50.
» P. Matkovié, Putovanja. . ., Rad JAZU 112, Zagreb 1892, 218.
11 III. КулишиЬ, Из старе српске религи]е, Београд 1970, 7—9; К. П.
МанодловиК, За трагом наше старе световне и црквене музичке уметности,
Гласяик Орлике православне цркве 9, Београд 1964, 165.
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Старо народно певанъе везано за паганока верова&а живело
je на истом терену, паралелно са црквеном музиком, ствараном
на византи]ским основама. Обе традищце преношене су на]чешhe усменим преданием. У таквим условима мег)усобни утицей су
били неминовни."
Нама доступна rparja сведочи да су елементи хришЬанских
литypгиjcкиx текстова на]чешЬ\и у крстоношким (63) и славским
(30) песмама, а 16 епских песама говори о животу и страдавьу
хришЬанских светител>а.
Крстоношв
Порекло крстоноша je у паганским обредима — заветинама,
вршеним за добро летине. Етнолози cMaTpajy да се наше крстоноше могу довести у везу са далеким паганским верованьем у
светает дрвеЬа и шихову Moh.23 То je био землзороднички обича]
Kojn се празновао на кьивама поред утвр^еног места, обичио дрвета — записа, у периоду од Уснрса до Петровдана, Haj4einhe на
Спасовдан и Духове." ХришЬанска обележ^а унесена су каешце.
Тада у обреду ynecTByje свештеник или монах. Литаца са кретовима и эаставама полази од цркве, код записа свештеник чигга
молитве, a neeajy се црквене песме и народне — кретоношке.
Oßaj oÖH4aj припада славским светковинама, па зато кретоноше,
поред ношевьа лит^е, благосшоду жито, секу славски колач и
HanHjajy славу као и при породично} слави."
Поред тога што су везане за славу, кретоноше npey3HMajy
и тежстове песама веома стараг лаганюког обичада — додола,
молепствща за кишу.2* Вековима je црква тежила да потисне
н Упор. К. П. МансулювиК, Музичко дело нашег села, Београд 1929, 11;
V. Zganec, Folklore Elements in the Yugoslav Orthodox and Roman Catholic
Liturgical Chant, International Folk Music Journal VIII, 1956, 19—22.
м Б. Дробшаиовип, Етнологща народа Зугослави)е I, Београд I960,
214; Ш. КулишиК, ibidem, 28—29; С. Зечевип, Заветина у Североисточно]
Србщи, Гласник Етиографског My3eja у Беопращу 36, 1973, 43—65. Сличая
обичзд je поэнат и у католичним селима у Хрваггскод, упор., J. Bezié, Razvoj
Qlagoljaikog pjevanja na zadarskom podruéju, Zadar 1973, 31.
м Бук Ст. КарациЬ, Српски pjenmiK, 4. издание, Београд 1035, 174; Р.
УококовиК, Сеоске и црквене славе по селима око Ивауьице, Гласник Етнографоког Jtyseja у Беюграду V, Београд 1030, 93; Ш. КулишиК. О светкован>у
четвртка, Гласник Етнографоког музеja у Београду XIV, 1939, 93—96.
" И. С. Яастребов, Обычаи и пЬсни турецкихъ Сербовъ, Петроград 1886,
82—88; М. Ъ. МилиКевиК, Славе у Срба, Годмшьица Николе ЧугвЛа I, 1877,
152; М. Васил>евиК, Народне мелодще Лесковачког Kpaja, Београд 1960; 89;
П. KocTOth, Обича] поставл>ан>а застава на гроб, Гласник Етноцрафског му
зеja у Београду 33, 1970 16—18.
м "The prayers for dew and rain (at the beginning of summer) were
inserted in the liturgy of Passover and Sukkot respectively. At the time of
early Christianity they existed only in their basic forms of brief petitions«
улар. E. Werner, The Sacred Bridge, London 1959, 11. О додолама y Cp&ijM
вида: Ш. КулиивЛ, Ж. Петровий, И. Пантелип, Српски митолошки речник,
Београд 1970, 108—109.
http://www.balcanica.rs

Дакица ПетровяЬ

468

HajynopHMjM лагански oÖMHaj, додоле. Многобро^ни стари текстови и ]едноставни напеви додолских песама сачувани су у крстоношком певан>у, а припев „oj додо, додоле" замешен je са
„Господи noMJinyj". Народно flBojeeepje се нигде mije тако jacHO
изразило као у овим песмама нехришКанског caflpacaja са щрквеним припевима. (муз. пример 1)
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Муз. пример 1. Кретоношка и додолска песма
а) Додолска песма — В. ЪорЬевий, Српске народне мелодще, Беопрад 1931,
8, бр. 26
б) Крстоношка песма — В. ЪорЬениК, ibidem, 7, бр. 23.

Ü3flBojeHe су три групе напева кретоношких песама: 1. кретоношке песме сличне или идентичне додолским; 2. кретоношко
„господан>е" ; i3. ускрппьи тропар у кретоношком обреду. Прво]
групи припада Hajeehn 6poj песама (58). Готово сви текстови су
у осмерцу (4 + 4), што je характеристично и за додолеке песме.
Само je зедна песма у десетерцу (4 + 6), док je у другом при
меру први стих у десетерцу (5 + 5), а други у осмерцу (4 + 4).
Први стих кретоношких песама je „Крсти носим Бога молим"
или „Крстоноше крсти носе". Три песме почшьу стиховима
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„Свети Спаси коньа jame", „Свети Спаси кон>а игра". Нэих крстоноше neBajy на Спасовдан, а текст се односи на Христа
спасител>а.
Мелодике крстоношких песама су ^едноставне, силабичне,
a Kpehy се у обиму кварте или квинте. Мег)усобно су веома сличне; 58 анализираних песама садржи 20 мелодщских варианта.
Карактеристичан припев „Господи помшэд" изоставл>ен je само
у песми десетерачког стиха. Мелод^е припева су тако^е силабичне, малог обима, али се paзликyjy од напева саме песме. ИзflBojeHa су четири типа напева, Kojn су ме^усобно слични, али
су само два идентична. Овако велики 6poj мелодии ских вар^анти
позната je карактеристика усменог преданна. Нисмо уочили
сличност, ни оа мелоди]ским формулама црнвеног певан>а сачуваног у неумоним залисима XV—XVIII века, ни са мелодоцама
српског народног црквеног nojaH>a.

АО- №\ - Njb

н&С 'Го

спо

- р,И

По -

"mw- ACfp.

Муз. пример 2. Кретоношка и славска песма
а) Крстоношка песма — М. CraHojeeaih, Трагови црквеног певауьа у на
роду, 3бортик прилога за проучивайте Тимочке нра]ине I, Београд
1929, 80.
б) Славска песма — Ж. СтанковиК, Гра^а за историку православног српског
црквеног певан>а, рукопис у Музиколошком институту САНУ, Бео
град, 80.
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Äpyroj груши напева припада тякюзвано крстоношко „господатъе". У западним /кра^енима Cpônje ирстоноше не neeajy caoje
обично певан>е, него само „господазу", neBajy „Господе помилуУ'." Слично je и у Шумади]и, а у KOcaHHHKoj и прокупачкоз
области досел>еници Из Колашина о ceocKoj липци тако^е не
nesajy обичне крстоношке песме, него само „господaj у"
Код
тродице мелографа забележено je шест примера ованвог певаььа.29
Нзихови напеви HeMajy сличности ни са мелодрама крстоношких
песама, нити са аиховим припевима, али су зато блиски славском
певанъу. (муз. пример 2) Делимично, nocrojn сличност са мело
дии ским формулама српског народног црквеног nojaaa.
Лединствен пример je певан>е ускршн>ег тропара у оквиру
крстоношког обреда. Седам оваквих песама je забележено у околини Ниша, Алексинца и За]ечара, а означене су као крстонош
ко или славско певан>е.*° У текстовима je сачуван стари извор,
близак запису из српског неумског рукописа XV века,*1 али и
црквенословенско] верзщи у новеем српском народном црквеном nojaH.y.M

" M. Mmrojesiih, Песме и oöunaju укупног народа српског II, Беопрад
1868, 142; Ж. СтанковиЬ, rpafja за ucropujy православног српског црквеног
по]атъа, I део, руколис у Музииолошком институту у Београду, 44.
м Ж. СтанковиЬ, ibidem, 45—46; Р. УакаковиЬ, Сеоске црквене славе
по селима око Иван,ице, Гласиик Етнографског музе^а у Београду V, 1930,
95.
п Ж. СтанковиЬ, ibidem, 44—45; К. МажчловиЬ, Народив мелодще из
Источне Cpöuje, Београд 1953, 99; idem, Музичко дело нашег села, Беопрад
1929, 11; М. СтанодввиЬ, Трагови црквеног певатъа у народу, Зборник прилога
за лроучаваае Тимочке крапине I, Беопрад 1929, 80.
и К. П. МажчловиЬ, За трогом, наше старе световне и црквене музичке уметности, Гласник Српюкю-православне цркве 9, Београд 1946, 172—173;
Ж. СтанковиК, Грефа. . . , 109. — Ускршнл трапар као песму у кретоношкюм
обреду помшье и И. С. Яастребов, Обычаи и п-Ьсни турецкихъ Сербовъ, Пет
роград 1886, 121.
" Упор. Д. Стефанювий, Стара ерпска музика, Музиколошки институт.
Посебна иэдая>а, кн.. 16/1, Беопрад 1974, 89—95. — Занишьиио je да je исти
тропар сачуван у хрватском глагсоьоком рукопису из XV века, Упор. М.
Pantelié, Elementi bizantske himnologije и hrvatsko-glagoljsKo) himni, Slovo
17, Запреб 1967, 37—59.
" Црквенословенски je3HK (црквенословенска редакцииa) je вари]ак
та руске редакция е отарословенског jesuKa, фармирака у Москви под утиUajeM западних и Зугозападних руских текстова таком XVI века. Уведена
je у званичну употребу у PyoKoj православно] цркви, а од XVIII века до
данас je богоолужбени je3MK Орпеке праагславне цркве. (Упор. П. ЪорЬий,
HcTopuja српске Нирилице, Београд 1971, 194; Д. БотдановиК, Каталог
Нирилских рукописа манастира Хиландара, Београд 1978, 46).
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на/родни изговар

црквенословенски
текст

Христос BojcKpc
из мртве
самрти)у самрт
поправде

ХрТстосъ BOCKÇÉCC
ИЗЪ /ИЕфТВЫХ'К
tMÍQT'llO C/HfÇTb
поправъ

и суштим ва rpoöje
живот дарував.

и сЗцшмъ ВО rOOBVJfb
животъ дафовавъ.

Народна мелодика тропара je силабична, малог обима (кварта,
квинта), као и напев крстоношюих песама. Три примера су вескма
слична крстоношком певаььу. Код остале четири песме nocroje за]еднички мотиви, али je сличност манье уочллгва. Вршеиа су и по-

no - кф-Ъ -рр.

ц

cf-\4Tv\TA «л. rfo - $jt

*\а-ьот $so.-rf - ьле>.

Муз. пример 3. Ускрцпьи тропар „Христос васкрсе"
а) Ускрпиьи тропар као крстоношка песма, источна Cpfttja — Ж. СтанкавиЬ, ГраЬа за историку православног српског црквеног певаььа, рукопис у Mузиколошком институту САНУ, 83.
б) Почетак ускрипьег тропара, транскрипщда из неумског рукописа, Би
блиотека манастира Хиландара, MS Slav. 668, XVIII век, f. 355 г.
ц) Почетак ускрипьег тропара прока напеву српског народног црквеног
поjaiba — H. Барачки, Нотки зборпик српског народног црквеног
позаюа, Нови Сад 1923, 335.
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ре1)ен>а са музичким записима у литургидским рукоггисима и кн>игама, и то: а) срттски напев, XV век (кагаавиэактидска нотацэда,
старословенски ]език српске редакщце), Атина, Национална би
блиотека, MS 928, XV век, f. 145г; б) хиландарски напев, XVIII
век (касновизантацска нотащца, црквенословенски jesmc),
Библиотека манаепира Хилакдара, MS Slav. 668, XVIII век, f.
355г; в) бугарсни иапев, XIX век (Хрисантова нотациза, црквенословенскм jeaHK),33 г) српско народно црквено nojaibe, Kpaj XVIIIпочетак XIX века (савремени нотии запис, црквенословенски
]език).34 Постели извесна сличност народног напева са мелоди]ом
V гласа српског народног црквеног nojaiba. Почетни мотив, скок
кварте, исти je и у хиландарском неумском запису. (муз. пример 3)
Музичке анализе yKa3yjy на два мелодийка типа крстоношког певан>а: а) песме Koje непосредно наставл>а]у традищцу обредног додолског певаньа; Ь) крстоношко ,,гооподан>е" и певан>е ускрипьег тропара са мелодщским формулама сложени] ег црквеног
noja&a.
Лазарице
Стари пролегши обича] лазарице прикльучен je црквеном
празнику Лазаревог васкрсен>а (Лазарева субота). Црква je штитила OBaj обича^, иако су текстови лазаричких песама задржали
пагански, маги^ски карактер.35 Изузетак je запис из околине Титовог Белеса у Македонией, где на Лазареву суботу деца окипена
цвеНем и врбовим грааем иду од Kyhe до куЬе neBajyhn jeflHOгласно „Опште je воскресешце".'* Текст и мелоди]а поменуте
м П. Динев, Триод и Пентикостар, Песнопения от великопостного и
иасхалното богослужение, София 1951, 62; idem, Народнопесенные эле
менты в Болгарском церковном напеве, Известия на Института за Музика,
VI, София 1959, 48—49; Е. Тончева, Еленски пространен възкресен тропар
,РСристос воскресе", Известия на Института за Музика XV, София 1970.
213—260 (прештампано у: Проблемы на старата българска музика, София
1975, стр. 160—209).
** Г. Бол>ариЬ, H. Та^шановиЬ, Српско православно njeuuje IV, Саpajeeo 1887, 17; H. Бэрачки, Воскресение Христово или Ускрс, православно
српско црквено najante. Нови Сад 1935, 4; Ст. Мократаац, Страна njenuje,
2. издание, Београд 1968, 114.
55 Упор. М. Васил>ениЬ, Народне мелодике Лесковачког Kpaja, Београд
1960, 31—33; Р. ПетровиН, Народне мелодике у пролеКним обича]има, Рад
IX конгреса Савеза фоижлориета JyrcoiaBMje, Capajeeo 1963, 407—416; J.
ВукмаиовиЬ, ПролеНни обича]и, Рад IX конгреса. . ., 265—266; П. Костид,
Порекло и знача] годишн,их oöunaja, Беошрад 1972, 22—23. — Детал>ан и
веома занимллт отвис народне ношн>е, обредног певан>а и играгьа у оквиру
пролейног обичаja (можда и лазаричког) у околиии Широта, оставив je An
tonio Pigafetta, члан ггасланства немачтихг цара Макюимиигидана II (1567—
—1568. године); (упор. P. Matkovié, Putovanja ро Balkanskom poluotoku XVI
vieka, Rad JAZU 100, Загреб 1890, 124; D. Petrovié, Priievanja o potovanjih
po Balkanskem polotoku od XV do XVII stoletja: glasbena folklora in Ijudski
obiíaji. Muzikoloski zbornik, XI, Ljubljana 1975, 5—16).
a* В. Хациманов, Мелодще македонских лазаричких народних песа
ма, Рад IX кснгреса Савеза фолклориста JyrocnaBMje, CapajeBO 1963, 400—
401.
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песме су исти као и тропар на Лазареву суботу I гласа."
(муз. пример 4). Оао je за сада ]едини познати пример црквене
песме wjoi оу и текст и мелодика без промена унесени у народни
обред.

On-uiTt-ЬБ bo-otvt-ce - ни -be

npt-jffts. Tt.0- bt -i<k

off*. - cm-5t et.f - ¿o.
r"i
* ■ f

•

и

0

np£-*p,cTbo-t -j строч — ети erf - ь* - Р* - *

■с
AC
Ш \

\
о

\
•

\
F=f

\— т т
h=<=

\

t U У

—.
VW.%

Htp -TtM*b

.

bes -/фи - псь

Г\

^,

.

t - см No. - so.

У—

»
-

»
»

. •

Муз. пример 4. Тропар на Лазареву суботу
а) Лазаричка пеана из Македони^е — В. Хациманов, Мелодще македон
ских лазаричкххх народных neсама, Рад IX конгреса Савеза фолклориста JyrocneiBMje, Capejeso 1963, 400—401.
б) Тропар за праэник Лазаревог ваокрсен>а, глас I — Б. UaejiA, Tpuoà —
Карловачко nojan>e, Београд 1973, 112.

Слава
Народни обича^и о креном имену — слави сличии су аграр
иям магецеким oÖHHajHMa за време заветине, са израженим култом предана.'8 Ca теолошког аспекта то je празник породичног
карактера, посвепен сеКан>у на дан приманка хришКанске вере.
Православна црква je празнован>е креног имена везала за noje-

*7 Б. Цве^иЬ, Триод — Карловачко nojarbe, Београд 1973, 112.
se M. МатиН, Крсно име — слава у Горш)] Ресави, Гласник Етнографског My3eja у Беопраду 25, 1962, 203—204; П. КостиЬ, Порекло и значегье
годишгьих oöunaja, Београд 1972, 29—31.
http://www.balcanica.rs

1

Даница Петровnh

474

дине хришНанске светител>е, Kojn су постали заштитници породице. Иконе ових светител>а noerajy тако главни култни пред
мета." Обред прати групно певан>е, и то: а) црквено nojaae уз
обред сечена колача и Ь) народно певан>е домаНина и rocrnfjy
приликом наздравл>ан>а.40 Текстови народних песама су на^чешЬе
здравице, каткад праНене припевам „Господи помялyj" и
nyja".

ни
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Муз. пример 5. Славоко певан>е
а) Славока песма из jy-гоисгочне Opönje — M. ВасшьевиЬ, Народне мелоduje Лесковачког краза, Беопрад I960, 198, бр. 242.
б) Одговараша на Литургии — црквена мелодика, J. КозобариК, Право
славно црквено njenuje, I, Осзцек 1935, 11.

Издво]вно je двадесетосам народних славюких песама са црквеним припевом: 1) у осам примера напев je преузет из кретоношких песама, са припевима Kojn су слични такозваном „кретоношком господан>у" или црквеном напеву одговаран>а на jeKTetraja41 (муз. пример 5); 2) четири песме су слотчне стихирама I
гласа савременог Осмогласника, са карактеристичним прелажен>ем из дура у истоимени мол,4* (муз. пример 6); 3 «ajeehn 6poj

" M. Вааил>евиЬ, Народне мелодще. . ., 195; С. ЗечевиЬ, „Лразник"
(слава) у евввроисточно] Србщи, Глааник Еткопрафског музе^а у Београду
31—32, 1969, 397—406.
40 М. ВасшьевиЬ, ibidem, 196.
41 Упор. М. Васил,еви}1, ibidem, 198 (пример 242), и J. КозобарнЬ, Пра
вославно црквено njenuje, Оотцек 1935, 11.
41 Упор. Ст. Макран»ац, Осмогласник, 3. издание, Београд 1964, 5. —
Под савремеиим осмогласииком подрээумевамо систем гласова ерпског народног црквеног nojan>a.
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Муз. пример 6. Славеко певши
а) Славска песиа из ^утоисточне Србизе — М. ВачэиьевкЬ, Народи* мелодизе
Лесковачког «paja, Београд I960, 198, бр. 243.
б) Дао васкрене стихире на вечерн>о], глас I — Ст. Моцряшац, Осмогласпик,
3. издание, Београд 1964, 3, бр. 4.
анализираних славских песама (16) сличай je стихирима VI гла
са Осмогласника.4* (муз. пример 7) Шести црквени глас савременог Осмогласника не следи ни jeflHy, у музичкод теории познату
лествицу. Према Мокран>чевим речима „то чудновато кретанье
са чудним pacTojaHiHMa измену шуединих стушьева, flaje овим
мелоди]ама особиту ор^енталну ôojy".44 Посто|и више претпоставки, али и доказаних чин>еница о различитим утицадима, под
KojHMa je настало ерпско црквено nojaH>e KpajeM XVIII и почетком XIX века.45 Наведени примери славског обредног певаньа
" Ibidem, 183—191, 205—208.
м Ibidem, предговор, 7.
« Упор. D. Petrovic, Hymns in Honour of Serbian Saints in Music Ma
nuscripts of the Monastery of Chilandar and in Printed Editions, Studies in
Eastern Chant IV, New York 1979, 134—139; eadem, One Aspect of the Slavo
nic Oktoechos in Four Chilandari Music Manuscripts, Report of the Eleventh
Congress of the International Musicological Society, Copenhagen 1972, II, Co
penhagen 1975, 766—774; eadem, Српско народно црквено nojan>e и н,егови
записивачи, Српока музика кроз векове, Галерида САНУ, кн>. 22, Београд
1973, 251—292.
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yica3yjy ,на ори]енталне ynmaje, вероватно из турског периода,
Kojn нису довольно расветлени ни у народно} ни у црквешу музици. Знача^но je питание — joui увек без одговора — да ли су
орюденталки елемеиги прекю народног певан>а унесени и у щжвено nojaH>e, или су истовремено, директно, продирали и прилагог)авали се овим двема музичким традищцама на нашем тлу.
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Муз. пример 7. Славско
а) Славска песма из источне CpÖMje — Ж. СтанковиЬ, ГраЬа за ucropujy
православног ерпског црквеног пева*ьа, рукопис у Музиколошком
институту САНУ, Београд, 75.
б) Псаламски стих на ]утрен>у, глас VT — Ст. Мокран>ац, Осмогласии*.
3. издание, Београд 1964, 205.
Народним песмама са хришЬанским елементима припада и
популарна поздравна песма из Apxnjepejcice литургще „Многа
л>ета", Koja се као здравица пева на славама и разним сеоским
светковинама. Два забележена народна напева веома су слична iTOKBeHoj мелодии, (муз. пример 8) Црквеном седмом гласу
прилагог>ене су и мелодике две шалзиве пеоме.
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Црквени елементи у српском обредном певан>у
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Муз. пример 8. — Славско пева&е
а) Славска пеома — Т. БушетиЬ, Ст. Мокральац, Српскв народне песме и
игре са мелоди)ама из Левча, Београд 1902, 5, 6р. 4.
б) Поздравна песма на Apxnjegjejcwoj литурпци — J. КоэобариЬ, Право
славно мрхвено njenuje, I, Oofjex 1935, 141.
Посебну групу чине народне песме о библ^ским личностима
и хришпанским светителлма. Оне су претежно епског карактера,
а везане су за различите обича]'е: славу, БожиЬ, лазарице, крал>ице, мобу, жетву. HajBrauie их je о Св. Неделуи, Св. Петру и
Св. Николи. Деоетерачка песма „Везак je везла даева Mapnja"
одноаи се на Благовести.46 Три сличне епске песме олеваду Хри
стово ро^ен>е и крштен>е.47 Ове и н>има сличне епске песме неисTopnjcKor caдpжaja настале су под утица}ем хришпанске апокрифне шьижевности.48 Нэихови напеви су углавном jeflHocraBim,
44 Упор. D. Vitkovic, Utjecaj hrièca-nske ikonografije na neke narodne
pjesme, Zbornik za narodni zivot i obicaje XXIV, Загреб 1919, 26—27; H. МилошевиК-'БарЬени}!, За]едничка тематско-сиже]на основа српскохрватских
HeucTopujcKux впских пвсама и прозне традицще, Београд 1971, 181—195; М.
МилюцевиЬ, Песме и oöuHaju укупног народа српског, II Београд 1869, 76.
47 Две песме сличног садржада забележио je и Бук Ст. КарациН, Српске народне п)есме, I Просвета — Београд 1969, 128—129.
48 Н. МилошевиЛ-'БорЬевиЬ, ibidem, 25.
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силабични, понекад са кратким мелизмима, али без икакве сличности са црквеним гласовима.
Анализе арпских народамх песама чаци текстови садрже
елементе литypгиjcкиx текстова noTBpïjyjy хришЬанске утица] е
на народне обреде и на народно обредно певавъе. Чини се да су
текютови били подложной црквеном yromajy. Према консултоваHoj гра^и, музичке формуле црквених напева Hajneaihe се налазе у
славском и крстоношком оеван>у. Посебно je занимляшо присуство
две литургидоке песме — уокрнпъег тропара и тропара на Лазаре
ву оуботу — у «ародаим обредима. Уюкршши тропар, забележен
као кротоношка песма у источно] Ор&щи, са текстом блиским старооловенсжом jesnacy орпюке редакци]е и мелодочом Kaja еадржи
само nojeimwHe мотиве ореднювеновног напева (забележеног у неумском рукопису XV века) и мелодидске формуле срлског народног црквеног nojaHba, директно je еведочанство о продираньу црквеног «напева у народно обредно певанье у давно} прошлости. При
мер таквот утица] а у нови]е време je тропар на Лазареву суботу,
са нелрамен>еним црквенословейским текстом и мелодиц'ом српског народног црквеног nojaHba, забележен у оквиру лазаричосог
обреда у Македонией.
Подаци о утица] у цркве на народна верован>а и обреде, примери ме^усобног утица] а црквеног и народног певан>а и упоредне
анализе оваквих напева представл>аНе и убудуНе драгоцен путоказ у проучаван>у настанка и развода ове две музичке традищце
код Срба.
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* Све cpOTorpacpMje су власништво Етнопрафоког My3eja у Бегораду,
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Сл. 2 Крстоноше снимлене у jy?KHoj Србщи 1952. године
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Сл. 4 Додоле, Bai-ьа Ковшьача, 1943.
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