


НАРОДНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ

Народне песме настајале су у народу, стварали су их непознати

талентовани појединци, а онда су се оне преносиле са колена на

колено, певале, мењале, усавршавале, јер је свако могао у њима

оставити свој траг. Вук Караџић их је дуго слушао и бележио, па

захваљујући њему многе од њих нису потонуле у заборав. Многе

и данас живе у народу, у сећањима наших бака и дека, који их

радо певају и присећају се детињства.



Пошто су већину лирских песама певале жене, он их је

називао „женским“ песмама. Песма је била омиљени вид забаве

у нашем народу, па су тако настајале различите врсте песама

које су одговарале различитим приликама. Наш народ се уз

песму и смејао и плакао, уз песму се веселио, уз песму је обављао

послове на њиви, уз песму се успављивао, уз песму је

прослављао празнике, песмом је покушавао да умилостиви

природу око себе. Зато кроз народне лирске песме можемо да

оживимо време наших предака и завиримо на кратко у њихов

занимљив, магијски свет, пун вила, змајева, додола, коледа, свет

у коме су човек и природа – једно.



Врсте народних 
лирских песама



Успаванке



Шаљиве песме



Песме о раду

Кроз ове песме се можемо упознати са занимљивим старим 

занимањима.



Митолошке песме

Песме о небеским појавама (Сунцу, Месецу, муњама, громовима…), 

вилама, змајевима…



Обредне песме

1. Божићне песме                                                         2. Ускршње песме



Обредне песме

3. Коледарске песме                                           4. Додолске песме

Овим песмама се пред крај зиме 

прославља буђење природе, призива 

повратак Сунца. Маскирана поворка 

младића и дечака – они се називају 

коледа – обилази куће у селу и пева 

коледарске песме и изводи разне 

магијске радње. Маске су се унапред 

дуго припремале.

Певају се лети, у доба суше, и

треба магијским ритуалима,

глумом и песмом, да призову

кишу. Девојке (додоле)

маскиране у цвеће играју у колу,

док их мушкарци поливају

водом.



Породичне песме

Песме које истичу значај породичне љубави.



Обичајне песме (свадбене или сватовске)

Песме које говоре о народним свадбеним обичајима.



Љубавне песме

Највећи број лирских народних песама спада у љубавне, јер је љубав увек била највећа

инспирација, како данашњим песницима, тако и народним певачима. Ове песме певају о

сусретима и растанцима, о неоствареној, али и оствареној љубави, а врло често су обојене

и хумором и показују разлилчите згоде младих.



Хајде да проверимо шта смо научили:

Ко је бележио народне песме?

Шта је све народ радио уз песму?

Наброј бар три врсте лирских народних песама.


