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МОЛИТВЕНА ПЕСМА У СИСТЕМУ САКРАЛНИХ ЖАНРОВА
(НА МАТЕРИЈАЛУ СРПСКЕ БОГОМОЉАЧКЕ 

ТРАДИЦИЈЕ ХХ ВЕКА)*

У ра ду се ис тра жу је жа нр мо ли тве не (па ра ли тур гиј ске, бо го мо љач ке, на-
род не ду хов не) пе сме у срп ској је зич кој и со ци о кул тур ној сре ди ни са ста но ви шта 
ње го вих екс тра- и ин тра лин гви стич ких па ра ме та ра. Ис пи ти ва ње је огра ни че но 
на ду хов не пе сме по ни кле у окри љу бо го мо љач ких брат ста ва у пр вој по ло ви ни 
ХХ ве ка, ко је ре пре зен ту ју са вре ме ни је зич ки из раз (са из ве сним еле мен ти ма 
ар ха и за ци је).

Кључ не ре чи: те о лин гви сти ка, лин гво сти ли сти ка, са крал ни функ ци о нал но-
стил ски ком плекс, са крал ни жан ро ви, мо ли тве на (па ра ли тур гиј ска, бо го мо љач ка, 
на род на ду хов на) пе сма, срп ски је зик, цр кве но сло вен ски је зик

До ми нант но ме сто у те о лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма у сла ви-
стич кој на у ци при па да они ма ко ја тре ти ра ју сти ли стич ке и жан ров ске 
од ли ке је зи ка са кру ма. 

Ме ђу ис тра жи ва чи ма не ма пот пу не са гла сно сти ка да је реч о иден-
ти фи ко ва њу и кла си фи ка ци ји жан ро ва из са крал не сфе ре1: ка ко кон ста-

* Рад је израђен у оквиру пројекта Православног богословског факултета Универ-
зитета у Београду под насловом „Српска теологија у ХХ веку: фундаменталне прет по-
ставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена перспек-
тива”, који финансијски подржава Министарство науке Републике Србије (евиденциони 
број пројекта 179078).

1 Ов де се огра ни ча ва мо на пре глед кла си фи ка ци ја са крал них жан ро ва са син хро -
ниј ског аспек та; са ди ја хро ниј ске тач ке гле ди шта по ме ну ће мо кла си фи ка ци ју жан ро ва 
у сред њо ве ков ној ру ској са крал ној тра ди ци ји ко ју пред ла же Н. И. Тол стој (жан ро ви 
ли тур гиј ске, ка нон ске, оми ли тич ке, аги о граф ске и ди дак тич ке ли те ра ту ре) (тол стой 
1988: 69–70), са за па жа њем да мно ги од њих по сто је и у са вре ме ној са крал ној тра ди ци ји, 
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ту је Ј. В. Бо бир је ва, „не мо гу ће је на ћи је дин ствен основ за ова кво из два-
ја ње, по што цр кве ни тек сто ви пред ста вља ју ком плек се у ко ји ма су при-
сут ни ин фор ма тив ни, фа тич ки, апе ла тив ни и де кла ра тив ни мо де ли” 
(бо бы ре ва 2006: 32). Ова аутор ка, ко јом от по чи ње мо пре глед и кри тич ку 
ва ло ри за ци ју гле ди шта из не тих у ру си сти ци, пред ло жи ла је по де лу на 
при мар не и се кун дар не жан ро ве, са чи ме је ве ћи на ис тра жи ва ча са гла-
сна, али ње но увр шта ње у при мар не жан ро ве ис кљу чи во па ра бо ле и псал-
ма, при че му па ра бо лу иден ти фи ку је ис кљу чи во са При ча ма Со ло мо но-
вим (бо бы ре ва 2006: 32–36), гу бе ћи из ви да је ван ђељ ске и па ра бо ле из 
па три стич ке ли те ра ту ре, иза зва ло је не до у ми це код дру гих струч ња ка 
ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком. Та ко је И. В. Бу га јо ва, у кри тич ком 
освр ту на по ну ђе ну кла си фи ка ци ју, пред ло жи ла да се у при мар не увр сте 
сви жан ро ви за сту пље ни у све то пи сам ским књи га ма, а у се кун дар не 
жан ро ви ко ји пред ста вља ју њи хо ву мо ди фи ка ци ју. У јед ној прет ход ној 
по де ли, ко ја при па да О. А. Про хва ти ло вој, као кри те ри јум за увр шта ње 
жан ро ва у при мар не или се кун дар не узет је њи хов зна чај и фре квент ност 
у ко му ни ка ци ји ко ја се оства ру је у са крал ној сфе ри (у је згре не жан ро ве, 
та ко, увр ште не су са мо про по вед и мо ли тва) (Про хва ти ло ва 2007: 349–
352). Н. Б. Меч ков ска, са сво је стра не, уну тар ли те ра ту ре кон фе си ја ба-
зи ра них на по сто ја њу ка но на, из два ја: жа нр са мог ка но на (у хри шћан-
ству – би блиј ског, у ју да и зму – ка но на Та на ха, у исла му – Ку ра на), као 
при мар ни, и дру ге, из ве де не, одн. се кун дар не жан ро ве – жа нр са крал них 
тек сто ва ко ји се мо гу на зва ти пре дањ ским (па три стич ка ли те ра ту ра, „Тал-
муд”, „Су на” и ка ди си), жа нр ис по ве да ња ве ре (нпр. оро си ва се љен ских 
са бо ра, ка ти хи зи си), бо го слу жбе ни жа нр, жа нр ми стич ко-езо те риј ских 
тек сто ва, за тим ту ма че ња, ин тер пре та ци је (тол ко ва ния), про по ве ди, ка-
нон ско-прав не жан ро ве, жан ро ве „кле ри кал них спи са” из исто ри о гра-
фи је и при ро до сло вља те по ле мич ких спи са (меЧ Ков сКая 1998: 149–171). 
И. А. Бу га јо ва по кри те ри ју му сфе ра упо тре бе из два ја жан ро ве Све тог 
Пи сма (ֲ са лам, мо ли ֳ ва, ֲа ра бо ла, ֲо сла ни ца и др.) као основ не, је згре-
не, са ко ји ма су сви оста ли по ве за ни те мат ски, ак си о ло шки, си ту а тив но 
и ком по зи ци о но, за тим бо го слу жбе не – хим но граф ске (ака ֳ исֳ, ֳро
ֲар, кон дак, икос, сֳи хи ра, ка нон, мо ли ֳ ва, слу жба Све ֳ о ме), ха ги о-
граф ске (жи ֳ и ја, жи во ֳ о ֲ и си Све ֳ их, ка зи ва ња о чу ди ма) и оми ли-
тич ке жан ро ве (ֲ ро ֲ о вед), ди дак тич ке („учи те ль ные”) (ду хов но ֲи смо, 
ֳу ма че ње, ֳрак ֳ а )ֳ, ад ми ни стра тив не (за ֲ и сни ци са сед ни ца цр кве
них ор ֱ а на и ор ֱ а ни за ци ја, до ку мен ֳ и Со бо ра, мол бе уֲу ће не цр кве ној 
је рар хи ји, си но дал ни и еֲар хиј ски ука зи, ֲо сла ни це) и ети ке циј ске жан-
ро ве (фор му ле ко је се ко ри сֳе у уну ֳ ар цр кве ној ко му ни ка ци ји, нֲр. ֲо

али да има и оних ко ји вре ме ном не ста ју (нпр. „оро си”, одн. „из ло же ња, ис по ве да ња 
ве ре”, до не ти на ва се љен ским са бо ри ма), на ста ју (но ви ад ми ни стра тив ни, на уч ни, ин-
фор ма тив ни жан ро ви у сфе ри уну тар цр кве не ко му ни ка ци је) или се бит но мо ди фи ку ју 
(сред њо ве ков ни те о ло шки трак та ти и ка ти хи зи си у од но су на са вре ме не те о ло шке сту-
ди је и уџ бе ни ке ко ји ди дак тич ки тран спо ну ју чи ње ни це, пред ста ве и ге не ра ли за ци је 
из ра зних до ме на те о ло ги је). 
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здра вља ња ֲри су сре ֳ у и на ра сֳан ку, че сֳи ֳ а ња, уֳе хе, са у че ֵ ћа)2 
(бу Га е ва 2005: 4–6; бу Га е ва 2008: 15–23). Иста аутор ка по де лу вр ши и по 
кри те ри ју ми ма ге не зе, функ ци је и фор ме, из два ја ју ћи би блиј ске и не би-
блиј ске, бо го слу жбе не и не бо го слу жбе не, ли тур гиј ске и не ли тур гиј ске3, 
усме не и пи сме не жан ро ве (бу Га е ва 2005: 7–8). 

У по ло ни сти ци је ти по ло ги ји са крал них жан ро ва по све ћен низ ис-
тра жи ва ња. Пр ву кла си фи ка ци ју са крал них жан ро ва по ну дио је још 1973. 
го ди не И. Вје руш-Ко вал ски, ука зу ју ћи на не по сто ја ње ја сних кри те ри-
ју ма на осно ву ко јих би се мо гла спро ве сти си сте ма ти за ци ја жан ро ва у 
сфе ри је зи ка са кру ма. На осно ву функ ци ја то га је зи ка овај аутор из вр-
шио је по де лу на два основ на жан ров ска ком плек са – те о риј ски (те о ло-
шки, апо ло гет ски, ад ми ни стра тив но-цр кве ни жан ро ви) и емо ци о нал но-
-до жи вљај ни (про по вед нич ки и бо го слу жбе ни жан ро ви) (Wi e ruszKo Wal sKi 
1973: 9–10). М. Kaрплук, J. Сaмбор и И. Ба је ро ва из дво ји ће три гру пе 
са крал них жан ро ва ве за не за сфе ре њи хо вог функ ци о ни са ња – про по-
вед ни штво, ка ти хет ску де лат ност и цр кве ну до ку мен та ци ју (Ba je ro wa 
1988: 21–44; Ba je ro Wa 1994: 11–17; kar Pluk, saM Bor 1988). J. Mи стрик ди-
фе рен ци ра ка ти хет ске жан ро ве, чи ја је функ ци ја ја ча ње вер ских убе ђе ња 
(све то пи сам ски, про по вед нич ки тек сто ви, ка ти хе зе) и кон фе си о нал не 
жан ро ве, чи ја је функ ци ја ма ни фе сто ва ње ве ре (лич не – нпр. ин ди ви ду-
ал не мо ли тве, хра мов не и тек сто ве ко ји пра те про це си је) (Mi strik 1992: 
82–89). По ме ну те кла си фи ка ци је, као што ви ди мо, мо гу се при ме ни ти 
на са крал ни је зик ка ко Pax Sla via La ti na, та ко и Pax Sla via Ort ho do xa. 
Усле ди ће се ри ја жан ров ских од ре ђе ња ко ја се од ли ку ју ужом кон фе си о-
нал ном усме ре но шћу и узи ма њем у об зир на род ног ства ра ла штва ин спи-
ри са ног ри мо ка то лич ком ду хов но шћу. У том ду ху A. Вил коњ иден ти фи-
ку је а) жан ро ве ин спи ри са не Но вим За ве том (пе сме по све ће не Бла же ној 
Дје ви Ма ри ји, пе сме о кр сним стра да њи ма Хри сто вим, бо жић не пе сме); 
б) апо кри фе и ха ги о граф ске жан ро ве; в) па ра ли тур гиј ске пе сме, г) мо-
ли тве не жан ро ве (Бо го ро дич на ли та ни ја, ча со ви, хим не), д) фол клор не 
жан ро ве (ко ле дар ске и слич не пе сме), ђ) жан ро ве ме та фи зич ке и ми стич-
ке ли ри ке, ре флек сив не по е зи је и ме ди та тив не про зе, е) праг ма тич не 
жан ро ве (ис по вест) и ж) жан ро ве ве за не за па стир ску де лат ност Цр кве 
(ен ци кли ке и др.) (Wil Koń 2002: 266–273). У овој по де ли спо ран је сте пен 
ин те гри са но сти (об је ди ња ва ње апо кри фа и ха ги о гра фи ја са гу бље њем 

2 Из кла си фи ка ци је смо из о ста ви ли не ке при ме ре жан ро ва ко ји се код Бу га јо ве 
ве штач ки раз два ја ју, ти па: сло во, бе се да, ֲро ֲ о вед, или се исто вре ме но увр шта ју у ви ше 
ка те го ри ја, или сме шта ју та мо где им ни је ме сто (ис ֲ о весֳ као бо го слу жбе ни оми ли-
тич ки жа нр).

3 На по ме ну ће мо да је ди стинк ци ја из ме ђу дру ге и тре ће ка те го ри је тер ми но ло-
шки нео сно ва на (тер ми ни ли ֳ ур ֱ иј ски и бо ֱ о слу жбе ни у те о ло шкој ли те ра ту ри ко ри-
сте се као си но ни ми), а по ин вен та ру на ве де них жан ро ва не у бе дљи ва; из ме ђу оста лог, 
у бо го слу жбе не жан ро ве Бу га јо ва увр шта све жан ро ве ко ји ула зе у са став чи на Ли тур-
ги је, вен ча ња, кр ште ња, опе ла, па ра сто са, мо ле ба на са ака ти сти ма, ру ко по ло же ња, мо-
на шког по стри га, да би ака ти сте и мо ле ба не ко ји се чи та ју у ра зним при ли ка ма у дру-
гој кла си фи ка ци ји увр сти ла у не ли тур гиј ске.
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из ви да њи хо ве по лар не су прот ста вље но сти по кри те ри ју му ка но нич-
но сти, као и раз ли чи то сти у по гле ду ка рак те ри сти ка на ра ци је) и ди фе-
рен ци ра но сти од ре ђе них жан ро ва (ве штач ко раз два ја ње праг ма тич ких 
и па стир ских жан ро ва – ис по вест је та ко ђе део па сто рал не де лат но сти 
као и обра ћа ње вер ни ци ма у по сла ни ца ма, исто као што и кри те ри јум 
праг ма тич но сти мо же би ти при ме њен ка ко на ис по вест, та ко и на ен ци-
кли ку). М. Maку хов ска уоча ва а) про по вед, б) мо ли тву, в) вер ску пе сму, 
г) би блиј ске жан ро ве, д) драм ске жан ро ве и ђ) ду хов не по сла ни це (Ma
kuc how ska 1995: 454–456). П. Кла доч ни ће по ну ди ти свој си стем жан ро-
ва – а) ин ди ви ду ал на мо ли тва; б) за јед нич ка мо ли тва; в) про по вед; г) 
пап ске ен ци кли ке; д) па стир ске (ду хов не) по сла ни це; ђ) ду хов не пе сме; 
е) па ро хиј ско оба ве ште ње; ж) про ро штво; з) дру ги про фет ски жан ро ви: 
хо ро скоп, ка зи ва ње о ви ђе њи ма и е) пре во ди тек сто ва на ко ји ма се те ме-
љи хри шћан ска док три на (Би бли ја и др.) (Kł a doczny 2004: 38), где нам се 
спор ним чи ни из два ја ње пре вод них тек сто ва у по се бан жа нр, раз два ја ње 
пап ских ен ци кли ка и по сла ни ца дру гих адре са на та (с об зи ром на исто-
вет ност струк ту рал них и лин гви стич ких па ра ме та ра), као и пи та ње мо же 
ли се хо ро скоп сма тра ти са крал ним жан ром. 

Укра јин ски ру си ста A. К. Га дом ски, под ути ца јем пољ ске ли те ра ту-
ре, уво ди раз гра ни че ње 13 жан ро ва (ха ги о граф ски тек сто ви, ду хов на по-
сла ни ца, мо ли тва, пап ска ен ци кли ка, пре во ди тек сто ва не хри шћан ских 
ре ли ги ја, пре во ди тек сто ва хри шћан ских ре ли ги ја, па ра бо ла, оба ве ште-
ње па ро хи ја ни ма, про по вед, про ро штво, дру ги про фе тич ки жан ро ви 
(хо ро скоп, от кри ве ње, ви зи ја), ду хов на пе сма, ми стич ко све до чан ство 
(Га дом сКий 2008: 89–91), да би, фо ку си ра ју ћи се на пра во слав ни аре ал, 
спи сак упот пу нио и жан ро ви ма ис по ве сти, пи сме не ин струк ци је, за пи-
сни ка, хе ор то ло шких тек сто ва (Га дом сКий 2008: 92).

У сла ви стич кој на у ци на род на ду хов на пе сма ко ју, ка ко ви ди мо, као 
за себ ни са крал ни жа нр из два ја ју А. Вил коњ, М. Ма ку хов ска, П. Кла доч-
ни и А. Га дом ски, до са да је би ла пред мет ре ла тив но не ве ли ког бро ја, 
углав ном фраг мен тар них, ис пи ти ва ња из ди ја хро ниј ске и син хро ниј ске 
пер спек ти ве, пре те жно на ма те ри ја лу пољ ског је зи ка4, док у ср би сти ци 

4 Bu dre wicz T., S. Ko zi a ra, J. Okon, red., Z ko lę dą pr zez wi e ki. Ko lędy w Pol sce i w 
kra jach sł o wi a ń skich (Ma te ri ały z mi ędzyna ro do wej kon fe ren cji na u ko wej „Ko lędy w Pol
sce i w kra jach sł o wi a ń skich – ge ne za, rozwój, stan obecny”, Kraków 9-12 stycznia 1995 r.), 
Tarnów, 1996; Do brzyńska T., Zja wi ska de li mi tacyjne w sta ro pol ski ej pi e ś ni ko ś ci el nej, [w:] 
T. Do brzyńska, De li mi ta cja tek stu li tur gic zne go, Wro cł aw, 1974; Do brzyńska T., Cha rak
terystyka języko wa sta ro pol ski ej pi e ś ni pasyjnej, [w:] Pol skie pi e sni pasyjne. Śred ni o wi ec ze i 
wi ek XVI, War sza wa, 1977; Gor ze la na J., 2005, Fra ze o lo gia bi blij na w „Pi e ś ni ach na bożnych” 
Fran cis zka Kar pi ń ski e go, [w:] Język re li gijny daw ni ej i dziś, red. S. Mi ko ł aj czak, T. Wę cł aw-
ski, Po znań, 2005, s. 504-510; Ma kuc how ska M., Obraz Maryi w starych i nowych pi e ś ni ach 
ko ś ci elnych, [w:] Język re li gijny daw ni ej i dziś, red. S. Mi ko ł aj czak, T. Wę cł aw ski, Po znań, 
2005, s. 448-455; No wak M., O ko men to wa niu pi e ś ni re li gijnych (na ma te ri a le śpi ew ni ka 
Wspólnoty Mi ł o ś ci Ukrzyżowa nej), [w:] Język re li gijny daw ni ej i dziś, red. S. Mi ko ł aj czak, T. 
Wę cł aw ski, Po znań, 2005, s. 455-466; Oro no wicz-Ki da E. W., Współczesne lu do we maryjne 
pi e ś ni pe re gryna cej ne z po wi a tu ja ro sł aw ski e go, [w:] Język re li gijny daw ni ej i dziś, red. S. 
Mi ko ł aj czak, T. Wę cł aw ski, Po znań, 2005, s. 475-481; Pa sek Z., Re la cje cza so we w ew nge li
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овај жа нр ни је ис тра жи ван5. За на ве де не ра до ве ка рак те ри сти чан је углав-
ном ин тра лин гви стич ки, од но сно, ши ре, фи ло ло шки при ступ (са еле-
мен ти ма књи жев но на уч не ана ли зе), док, по на шем ми шље њу, ана ли за 
жан ра ду хов не пе сме ну жно из и ску је и ин тер ди сци пли нар ност, од но сно 
по ве зи ва ње лин гво сти ли стич ких чи ње ни ца и ге не ра ли за ци ја са спо зна-
ја ма из до ме на цр кве ног по ја ња, ет но му зи ко ло ги је, ли тур ги ке, исто ри је 
Цр кве. 

У овом ра ду на сто ја ће мо да ис тра жи мо жа нр ду хов не (мо ли тве не, 
па ра ли тур гиј ске) пе сме у срп ској је зич кој и со ци о кул тур ној сре ди ни са 
ста но ви шта ње го вих екс тра- и ин тра лин гви стич ких па ра ме та ра. Ис пи-
ти ва ње је огра ни че но на ду хов не пе сме по ни кле у окри љу бо го мо љач ких 
брат ста ва у пр вој по ло ви ни ХХ ве ка, ко је ре пре зен ту ју са вре ме ни је зич-
ки из раз (уз из ве сне еле мен те ар ха и за ци је, о че му ће би ти ре чи у ка сни јем 
из ла га њу). Као ма те ри јал за ана ли зу по слу жи ле су нам пе сме за сту пље не 
у по пу лар ним збор ни ци ма – пе сма ри ца ма (в. Из во ри).

Жа нр на род них мо ли тве них (па ра ли тур гиј ских) пе са ма у по гле ду 
сво је фор мал не ор га ни за ци је, ко ја прет по ста вља је дин ство му зич ког и 
вер бал ног еле мен та, као и по сво јим пер ло ку тив ним ефек ти ма (ди дак-
тич ко, емо ци о нал но-до жи вљај но, аскет ско, етич ко де ло ва ње, ефе кат кон-
сти ту и са ња за јед ни це, ефе кат опри сут ње ња ес ха то на), бли зак је бо го-

kalnych pi e ś ni ach pr ze bud ze ni owych, [w:] Język re li gijny daw ni ej i dziś, red. S. Mi ko ł aj czak, 
T. Wę cł aw ski, Po znań, 2005, s. 490-504; Sko rup ka-Raczyńska E., Stylistyczna funkcja barw w 
liryce re li gij nej (na ma te ri a le an to lo gii „Pro wa dź nas w jasność”, [w:] Język re li gijny daw
ni ej i dziś, red. S. Mi ko ł aj czak, T. Wę cł aw ski, Po znań, 2005, s. 481-490; Wr ze ś ni ew ska-Pi e-
tr zak M., Pi o sen ka re li gij na ja ko mo dlit wa, która uczy bawić, [w:] Język re li gijny daw ni ej i 
dziś, red. S. Mi ko ł aj czak, T. Wę cł aw ski, Po znań, 2005, s. 466-475; Zdun ki e wicz-Jedynak D., 
„Byśmy mo gli iść do Pa na ra zem”. Pi o sen ka pi el grzymko wa – wzor zec ga tun kowy w aspek cie 
prag matycznym, kog nitywnym i stylistycznym, „Po rad nik Językowy”, nr 10, 2006, s. 134-141.

5 На уч но ин те ре со ва ње за ову вр сту пе са ма код Ср ба на ла зи мо са мо у рет ким 
ра до ви ма из обла сти ет но му зи ко ло ги је: Д. Ашко вић, Бо ֱ о мо љач ке ֲе сме и њи хов од нос 
ֲре ма на род ној и цр кве ној ֳра ди ци ји. У: Збор ник ра до ва са на уч ног ску па Да ни Вла де 
Ми ло ֵ е ви ћа. Ака де ми ја умјет но сти – Му зи ко ло шко дру штво Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња 
Лу ка, 2006, стр. 17-31; Д. Ашко вић, „Два ан ђе ла ֵе ֳ а ֵ е”: ֲри лоֱ ֲро у ча ва њу бо ֱ о мо
љач коֱ ֲе ва ња у Бо сни и Хер це ֱ о ви ни. У: Збор ник са на уч ног ску па Да ни Вла де Ми ло
ֵе ви ћа. Ака де ми ја умјет но сти – Му зи ко ло шко дру штво Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка, 
2007, стр. 95-113; Д. Ашко вић, Па ра ли ֳ ур ֱ иј ске ֲе сме код Ср ба и Хр ва ֳ а. У: Збор ник 
са на уч ног ску па Да ни Вла де Ми ло ֵ е ви ћа. Ака де ми ја умјет но сти – Му зи ко ло шко дру-
штво Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња Лу ка, 2008, стр. 299-323; Д. Ашко вић, Уֳи цај цр кве не 
му зич ке ֲрак се на бо ֱ о мо љач ке ֲе сме. У: С. Ма рин ко вић, С. До дик (уред.), Тра ди ци ја 
као ин сֲи ра ци ја. Ака де ми ја умјет но сти – Му зи ко ло шко дру штво Ре пу бли ке Срп ске, 
Ба ња Лу ка, 2010; В. Пе но, Ти ֲ и ком не ֲ ро ֲ и са не ֲри ча сне ֲе сме у но ви јој ֳра ди ци ји 
срֲ скоֱ цр кве ноֱ ֲо ја ња. Му зи ко ло ги ја, Бе о град, 2004, стр. 121-151; И. Пер ко вић Ра дак, 
Цр кве на му зи ка. У: Исֳо ри ја срֲ ске му зи ке, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о-
град, 2007, 299-329; I. Perković Ra dak, Mu zi ka i pra vo slav no bogosluženje. У: Muzikološke 
i etnomuzikološke re flek si je, Fa kul tet muzičke umet no sti, Be o grad, 2006, 57-70; Д. Пе тро вић, 
Цр кве на му зи ка: бо ֱ о слу жбе на – ֲа ра ли ֳ ур ֱ иј ска – кон церֳ на. У: Хри шћан ска ми сао, 
Бе о град, 1999, 1-4, 61-62. Нај пот пу ни ји увид у про бле ма ти ку ду хов них пе са ма из не дре-
них из тра ди ци ја бо го мо љач ког по кре та, са ет но му зи ко ло шког ста но ви шта, пру жа док-
тор ска ди сер та ци ја Д. Ашко ви ћа Па ра ли ֳ ур ֱ иј ске ֲе сме код Ср ба. Ака де ми ја умјет но-
сти, Ба ња Лу ка, 2010 (дак ти ло гра фи са ни ру ко пис).
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слу жбе ним, тач ни је хим но граф ским жан ро ви ма (тро пар, кон дак, сти хи-
ра, ака тист, ка нон), са ко ји ма у окви ру са крал ног функ ци о нал но стил ског 
ком плек са обра зу је књи жев но у мет нич ки стил (о ка рак те ри сти ка ма про-
зо диј ског об ли ко ва ња са крал ног тек ста в. Кон Ча ре вић 2007: 179–190). Пре-
ма кри те ри ју му са од но са вер бал ног и му зич ког еле мен та, у хим но граф-
ским жан ро ви ма из два ја ју се три основ на ти па го вор не ин тер пре та ци је, 
од но сно ри т мич ко-ин то на ци о ног об ли ко ва ња тек ста: (а) псал мо ди ја, (б) 
ек фо не ти ка (во згла сно чи та ње) и (в) по ја ње (де таљ ни је в. Гард нер 2004: 
66–70). За па ра ли тур гиј ске пе сме, ко је та ко ђе под ра зу ме ва ју тек сту ал ну 
(по ет ску) и му зич ку ор га ни за ци ју, ка рак те ри стич на је ис кљу чи во по јач ка6 
ре а ли за ци ја (без псал мо ди ра ња и во згла ша ва ња тек ста), што је усло вље-
но њи хо вом пре те жно ван бо го слу жбе ном упо тре бом.

Мо ли тве не пе сме7 ко је су пред мет на шег ис пи ти ва ња до не дав но су 
ег зи сти ра ле у рет ким и да ље ак тив ним на род ним пра во слав ним хри шћан-
ским за јед ни ца ма (бо го мо љач ким брат стви ма), пре све га на под руч ју за-
пад не Ср би је и Бо сне, као и у по је ди ним па ро хиј ским8 и ма на стир ским 
сре ди на ма у ко ји ма су их не го ва ли и чу ва ли при пад ни ци и сим па ти зе ри 
бо го мо љач ког по кре та, мо на си и мо на хи ње. За хва љу ју ћи но ви јим пе сма-
ри ца ма, са вре ме ним но са чи ма зву ка и еми то ва њу пре ко ме ди ја (те ле ви-
зиј ске еми си је о ве ри, ду хов но сти и оби ча ји ма, про гра ми пра во слав них 
ра ди о ста ни ца), тра ди ци о нал не на род не ду хов не пе сме да нас су по но во 
при сут не и у ши рој цр кве ној и кул тур ној јав но сти. 

Про у ча ва ње на род них ду хов них пе са ма код Ср ба нео дво ји во је по-
ве за но са ука зи ва њем на на ста нак и раз вој бо го мо љач ког по кре та, у чи-
јем окри љу су те пе сме из не дре не. Ње го ви пр ви об ли ци по че ли су да се 
по ја вљу ју по сле Ма ђар ске бу не из 1848. го ди не. По крет се убр зо ра ши рио 
по це лој Кар ло вач кој ми тро по ли ји. Већ та да је би ло ка рак те ри стич но да 
су се му шкар ци и же не оку пља ли код по је ди на ца, чи та ли Све то Пи смо 
и пе ва ли ду хов не пе сме (во Ји но вић 1991: 229). По сле ра то ва из 1876/7. 

6 О ме ло диј ским ка рак те ри сти ка ма и на чи ну из во ђе ња на род них ду хов них пе са-
ма де таљ ни је в. у: ашКо вић 2006; ашКо вић 2007; ашКо вић 2008; ашКо вић 2010: 76276; 
Пе но 2004. 

7 Са ми при пад ни ци бо го мо љач ког по кре та ова оства ре ња на зи ва ли су мо ли ֳ ве не 
ֲе сме, ду хов не ֲе сме, ֲо бо жне ֲе сме, док у ет но му зи ко ло шкој ли те ра ту ри ве за ној за 
ову про бле ма ти ку (в. на по ме ну 5) на ла зи мо тер ми не бо ֱ о мо љач ке ֲе сме и ֲа ра ли ֳ ур
ֱиј ске ֲе сме. Пр вим тер ми ном ука зу је се на њи хо ву ге не зу, а дру гим на функ ци ју.

8 Јед но бо го мо љач ко брат ство све до сре ди не пр ве де це ни је ово га ве ка де ло ва ло 
је и на под руч ју Бе о гра да, са цен тром оку пља ња у Хра му св. Ни ко ла ја Мир ли киј ског 
Чу до твор ца на Но вом гро бљу. Чла но ви брат ства оку пља ли су се сва ког по не дељ ка у 
про сто ри ја ма па ро хиј ског до ма, а на са стан ци ма су прак ти ко ва ли за јед нич ке мо ли тве, 
чи та ње ду хов не ли те ра ту ре, пе ва ње бо го мо љач ких пе са ма и ду хов не раз го во ре. Ак тив-
но су по ма га ли у до бро твор ним ак ци ја ма (при ку пља ње при ло га за хра мо ве и ма на сти ре, 
уре ђи ва ње са крал них обје ка та), ор га ни зо ва ли про сла ве хра мов них и дру гих пра зни ка, 
ши ри ли по пу лар ну ду хов ну ли те ра ту ру. Пе сме су из во ди ли и на про сла ва ма, по себ но 
у тр пе за ри ја ма ма на сти ра и па ро хиј ских до мо ва, али и у хра мо ви ма (нај че шће пре и 
по сле ве чер ње слу жбе и мо ле ба на, али и за вре ме ли тур ги је – уме сто при ча сте на – и не-
по сред но по ње ном за вр шет ку).



101

го ди не, по крет „по бо жних” на гло се про ши рио и по ју го и сточ ној Ср би ји, 
а по сле Пр вог свет ског ра та он за хва та цен трал ну Ср би ју (во Ји но вић 
1991: 230)9. На ње гов бу ду ћи раз вој пре суд но ће ути ца ти епи скоп охрид-
ски и жич ки Ни ко лај Ве ли ми ро вић, ко ји ће се на че лу по кре та на ла зи ти 
пу них два де сет го ди на (1921–1941). Под ње го вим ути ца јем са мо ни кла 
брат ства по чи њу да се ује ди њу ју, да би на кра ју све на род не хри шћан ске 
за јед ни це ство ри ле је дан је дин ствен по крет ко ји је имао за циљ да љу 
за јед нич ку бор бу за иде а ле ду хов не и мо рал не об но ве срп ског на ро да 
(су бо тић 1996: 12). По крет је, по оце ни вла ди ке Ни ко ла ја, пред ста вљао 
„на род ни од го вор на мо дер ни зам, ли бе ра ли зам, со ци ја ли зам и дру ге но-
во ве ков не но во та ри је ко је по бо жни пра во слав ни на род ни је раз у мео ни 
при хва тио” (су бо тић 1996: 15). Отац Ју стин По по вић ука зи вао је на вер-
ско оду ше вље ње и рев ност ње го вих чла но ва као нај ве ћу вред ност бо го мо-
љач ког по кре та, али и на из ве сне спор не мо мен те у ње го вом де ло ва њу, 
из ра жа ва ју ћо став о нео п ход но сти да се „лен гер бо го мо љач ке рев но сти 
уко тви у ду би не пра во слав не све то о тач ке му дро сти, бла го дат ног бо го-
ми сли ја и под ви жнич ке де лат но сти” (цит. пре ма: ди ми три Је вић 2004: 
78), што је и оства ре но ста вља њем епи ско па Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа 
на че ло по кре та. 

Цен тра ла по кре та на ла зи ла се у Кра гу јев цу. Би ла је опре мље на и 
штам па ри јом ко ју је по кло нио Ми ха и ло Пу пин. Чла но ви по кре та тру-
ди ли су се да вер ски жи вот оса вре ме не и ома со ве ко ли ко је то би ло у њи-
хо вој мо гућ но сти. Ра ди успе шног да љег ши ре ња иде ја по кре та са зван 
је пр ви ве ли ки са бор На род не хри шћан ске за јед ни це у Кра гу јев цу 1921. 
го ди не, на ко ји су би ла по зва на и оста ла вер ска удру же ња: Хри шћан ска 
за јед ни ца мла дих љу ди, Жен ски хри шћан ски по крет и др. Исте го ди не 
усво је на су, са бла го сло вом па три јар ха Ди ми три ја, и Пра ви ла на род не 
хри ֵ ћан ске за јед ни це (су бо тић 1996: 33). По ред вла ди ке Ни ко ла ја, ве о ма 
ва жну уло гу у ор га ни за ци ји по кре та за у зи мао је Дра го љуб Ми ли во је-
вић, по то њи епи скоп Ди о ни си је. У ши ре њу иде ја по кре та по себ но су се 
ис ти ца ли не ка да шњи бо го мољ ци, а по то њи мо на си Јо ван Ра па јић, Ми-
ха и ло Ђу сић, Ја ков Ар со вић, Ра фа и ло То па ло вић, Га ври ло Ди ми три је-
вић (ра до са вЉе вић 2002: 212; по дроб ни је о њи ма и из во де из њи хо вих 
де ла в. у: ди ми три Је вић 2004: 87–170), као и ла и ци Јо ван Са ра че вић и 
Дра ги Ми ле тић (њи хо ве спи се в. у: ди ми три Је вић 2004: 267–302). 

Бо го мољ ци су пре тен до ва ли на то да се њи хо ве иде је, али и ор га-
ни за ци о не је ди ни це – брат ства, за јед ни це – што ви ше ши ре у на ро ду. У 
том ци љу ор га ни зо ва ли су и „ве ли ке бо го мо љач ке са бо ре”. У ши ре њу и 
раз ме ни тра ди ци ја бо го мо љач ког пе снич ког ства ра ла штва нај и стак ну-

9 На по ја ву бо го мо љач ког по кре та освр ће се и Вла ди мир Двор ни ко вић. Иако сма-
тра да наш на род не пред ста вља пло дан те рен за вер ске по кре те, у бо го мо љач ком по кре-
ту Двор ни ко вић пре по зна је из ве стан от пор пре ма зва нич ној Цр кви, ко ји је био пре те жно 
ло кал не при ро де. Пре ма овом ауто ру, нај ра ди кал ни ји су би ли на за ре ни у Вој во ди ни, 
ко ји су се по ја ви ли под ути ца јем кал ви ни зма, док је ста нов ни штво на ју гу Ср би је би ло 
нај ма ње за ин те ре со ва но за ову по ја ву (двор ни Ко вић 1990: 972).
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ти ју уло гу има ли су ма на сти ри у ко ји ма су одр жа ва ни са бо ри (ве ли ки 
– Дра ча, 1926, Пет ко ви ца, 1931, и ре ги о нал ни, у ви ше оби те љи). У де ли ма 
вла ди ке Ни ко ла ја на ла зи мо по да так да су се на бо го мо љач ким са бо ри ма 
оку пља ли љу ди из ра зних кра је ва: из Ба на та, Бач ке, Сла во ни је, Сре ма, 
цен трал не Ср би је, Бо сне. Сва ки са бор имао је утвр ђе ни ре до след ак тив-
но сти – бо го слу же ња, мо ли тве, ис по ве сти, при че шћи ва ња, пе ва ња ду-
хов них пе са ма, по у ка, про по ве да ња и под но ше ња из ве шта ја брат ста ва 
(по дро бан за пи сник са јед ног та квог са бо ра из пе ра Вла ди ке Ни ко ла ја 
в. у: ди ми три Је вић 2004: 61–75). Ду хов не пе сме на тим са бо ри ма пе ва не 
су до ду бо ко у ноћ (ве ли ми ро вић 1997: 69, 95, 164). 

Основ ни мо тив на стан ка мо ли тве них пе са ма на ла зи се у по ри ву 
аутен тич не по бо жно сти, у спон та ној те жњи ла и ка да об но ве ства ра лач ки 
дух у бо го слу же њу Цр кве и да га при бли же сво јим кон крет ним по тре-
ба ма (о про бле ма ти ци но вог бо го слу жбе ног ства ра ла штва у кон тек сту 
те жњи ка ли тур гиј ској об но ви де таљ ни је в. ба ла шов 2000: 405–437). На-
род је пре ко њих за до во ља вао оно што му Цр ква ни је пру жа ла, а то је 
по тре ба за ства ра ла штвом и ак тив ним уче шћем у бо го слу же њу и све-
укуп ном жи во ту Цр кве. Чла но ви бо го мо љач ких брат ста ва по ју Бо гу на 
срп ском је зи ку у вре ме док зва нич на Цр ква још не до пу шта ње го ву ин-
сти ту ци о нал ну упо тре бу у бо го слу же њу (о исто ри ја ту уво ђе ња срп ског 
је зи ка у бо го слу же ње Цр кве то ком XIX и XX сто ле ћа в. Кон Ча ре вић 
2006: 291–306). Они упу ћу ју Бо гу јед но став не и дир љи ве мол бе ко је осве-
шта ва ју њи хов рад и сва ко днев ни жи вот, као у пе сми: 

По мо зи Бо же, дај нам ле ֲ о вре ме,
На њи ви на ֵ ој да ֲо ра сֳе се ме.
По мо зи Бо же, не ка сун це си ја,
Се ја но се ме не ка нам ֲро кли ја.

По мо зи Бо же, не ка ки ֵ а си ֲ и,
Нек’ но во ֱро жђе у ֲо дру му ки ֲ и.
По мо зи Бо же, Бо же Пра во сла вља,
Да бу де хље ба, да бу де здра вља.

По мо зи Бо же, Бо же сви ју све ֳ и,
Ду хом нас Тво јим, Бо же, осве ֳ и.
По мо зи Бо же, Бо же наֵ оֳа ца,
На ֵ их ју на ка и на ֵ их све ֳ а ца.

Ти нам ֲо мо зи и да руј нам да ре,
Вр ли не кра сне и но ве и сֳа ре.
Ти нам ֲо мо зи, хле бом нас хра ни,
Од свих зло ֳ во ра Ти нас со хра ни.
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Ти нас на хра ни, Бо же, и со хра ни,
Од сви ју му ка, Го сֲо де, од бра ни.
Ти нас од бра ни, Ти нас ֲро све ֳ и
И на ֵ ем вра ֱ у Ти нам се осве ֳ и.

Да руј нам сре ћу и вр ли не сֳа ре,
Зло ֳ во ре од нас оֳе рај кр ва ве.
Оче наֵ, дај нам, не бе сно ֱ а хле ба,
Сло ֱ у и сре ћу и све ֳֵо нам ֳре ба. 

Функ ци ја бо го мо љач ких пе са ма би ла је пр вен стве но вер ско-по уч-
на. Оту да је у њи ма сна жно из ра же на ди дак тич ка и мо ра ли стич ка тен-
ден ци о зност, ко ја је до ми нант на у од но су на ква ли тет њи хо ве по ет ске и 
му зич ке ре а ли за ци је. Иако бо го мо љач ко пе ва ње ка рак те ри шу ме ло ди је 
ко је су нај ве ћим де лом пре у зе те из пе са ма дру гих тра ди ци ја, не ка ве ћа 
му зич ка на до град ња ових пе са ма ни је оства ре на. Али, без об зи ра на то, 
по бо жне пе сме осва ја ле су сим па ти је сво јим јед но став ним, на род ским, 
не по сред ним и искре ним му зич ко-ре ли гиј ским из ра зом. Ме ло ди је ових 
пе са ма нај ве ћим де лом су уте ме ље не на дур ској, а ре ђе на мол ској то-
нал ној осно ви. То је по го до ва ло пе ва њу на бас као иде а лу ко јем су бо го-
мољ ци те жи ли. Ско ро сви тек сто ви ових пе са ма мо гу се из во ди ти и на 
ви ше раз ли чи тих ме ло ди ја; та ко ђе, ви ше раз ли чи тих тек сто ва мо гу се 
пе ва ти и на исте ме ло ди је. Мно ге бо го мо љач ке пе сме ис пе ва не су на 
пот пу но исте или де ли мич но из ме ње не ме ло ди је из нај ра зли чи ти јих на-
род них, цр кве них и стра них му зич ких тра ди ци ја (о ме ло диј ским ка рак-
те ри сти ка ма и на чи ну из во ђе ња на род них ду хов них пе са ма де таљ ни је 
в. у: ашКо вић 2006; ашКо вић 2007; ашКо вић 2008; ашКо вић 2010: 76–276; 
Пе но 2004). 

Ра не бо го мо љач ке пе сме нај че шће су на ста ја ле спон та но, у си ту а-
ци ја ма из ли ва вер ског и мо ли тве ног ус хи ће ња. Пре но си ле су се углав-
ном усме ним пу тем. Ка ко се по крет раз ви јао, та ко су и пе сме би ле све 
при сут ни је и број ни је, а по че ле су да се по ја вљу ју и у пи са ном об ли ку. 
Пр ве збир ке ду хов них пе са ма по зна те су као Ду хов не ли ре и Пе сма ри це. 
Ауто ри ве ћи не бо го мо љач ких пе са ма оста ли су не по зна ти: прет по ста-
вља се да су то би ли ла и ци – чла но ви бо го мо љач ких брат ста ва, ре ђе мо-
на си и све ште ни ци. 

Те ма ти ка бо го мо љач ких пе са ма ве за на је за би блиј ску исто ри ју, 
аги о ло ги ју, хри шћан ску ети ку, за тра ди ци о нал ну на род ну по бо жност 
(ор то прак си ју). Та ко, у збир ци вла ди ке Ни ко ла ја мо ли тве не пе сме по де-
љене су у ви ше гру па: Је ван ђел ске ре чи, При че и чу де са, Пра зни ци, Му
че ни ци, Све ֳ и ֳ е љи, Раз не ду хов не хим не и ֲе сме, Мо ли ֳ ве, По смрֳ не 
ֲе сме, Пе сме мо ли ֳ ве не мо на ха Та ди је10, Пе сме Бо ֱ у и ро ду, као и Раз не 
ֲе сме (ве ли ми ро вић 1978: 5–13). У Мо ли ֳ ве ној ֲе сма ри ци „Пој ֳ е Бо ֱ у 

10 Псе у до ним вла ди ке Ни ко ла ја.
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на ֵ е му, ֲој ֳ е” у из да њу Епар хи је бач ке на ла зи мо слич ну кла си фи ка-
ци ју: Бо жић не ֲе сме, Пе сме о ве ри и жи во ֳ у у Цр кви, Све ֳ о сав ске ֲе
сме, По кај не и Вас кр ֵ ње ֲе сме, Ви дов дан ске и ду хов норо до љу би ве ֲе сме 
(Мо ли ֳ ве на ֲе сма ри ца 1997: 3–6). Д. Ашко вић из два ја че ти ри те мат ске 
гру пе бо го мо љач ких пе са ма: (а) мо ли тве но-по кај не, (б) мо на шко-аскет-
ске, (в) па стир ско-по уч не и (г) на ци о нал но-исто риј ске (ашКо вић 2010: 
110–111). На чин из ла га ња у мо ли тве ним пе сма ма срп ских бо го мо љач-
ких брат ста ва је (а) на ра тив ни (пе сме ин спи ри са не до га ђа ји ма из све-
ште не исто ри је Ста рог и Но вог За ве та, исто ри је Цр кве и на ро да), (б) 
де скрип тив ни (осо би то у пе сма ма по све ће ним пред ста ва ма о за гроб ном 
уде лу ду ша, за тим у они ма чи ја је те ма сва ко днев ни бла го че сти ви жи-
вот – ор то прак си ја, или у пе сма ма по све ће ним ве ли ким све ти ња ма), (в) 
ар гу мен та циј ски (у оства ре њи ма у ко ји ма се на по пу ла ран на чин об ја-
шња ва ју из ве сне по став ке пра во слав не ве ре) и (г) мо ли тве но-сла во слов-
ни (пе сме по све ће не Тро јич ном Бо гу, Го спо ду Ису су Хри сту, Пре све тој 
Бо го ро ди ци, све ти ма, бес те ле сним си ла ма – ан ђел ским чи но ви ма).

Основ ну и нај за сту пље ни ју фор му тек сту ал не ор га ни за ци је бо го-
мо љач ких пе са ма пред ста вља ју ри мо ва ни дис ти си и ка тре ни. Из у зет ну 
рет кост пред ста вља ју пе сме са ста вља не од тер ци на (Д. Ашко вић у 
обим ном кор пу су од 129 бо го мо љач ких пе са ма на шао је све га два ова-
ква оства ре ња – исп. ашКо вић 2010: 130–131). Гра ни ца из ме ђу сти хо ва и 
њи хо во по ве зи ва ње у стро фе у мо ли тве ним пе сма ма срп ских бо го мо-
љач ких брат ста ва оба ве зно се оства ру ју ри мом, при че му се уоча ва ју 
сле де ћи об ли ци ње не ор га ни за ци је (кла си фи ка ци ју из во ди мо пре ма: 
ŽivKović 1990: 97; PoPović 2007: 481): 

а) Пар на ри ма, у ко јој се ри му ју уза стоп ни па ро ви сти хо ва у стро-
фи (а а, b b, c c):

По мо зи нам, ви ֵ њи Бо же,
Без Те бе се ниֵ ’ֳ не мо же.

б) Укр ште на ри ма, у ко јој се ри му ју пр ви и тре ћи, дру ги и че твр ти 
стих (а b а b):

Ису се, ра до сֳи мо ја,
У ֳу зи жи воֳ ној!
Ру ка ме во ди ֳво ја,
На сֳа зи сֳр ме ној.

в) Укр ште но ри мо ва ње у мо ли тве ним пе сма ма мо же би ти и ис пре-
ки да но, ка да се у стро фи ри му ју са мо дру ги и че твр ти стих:

Ти ֲо мо зи сви ма бри жним,
О, Ису се, Бо же мој,
Па нај ֲ о сле к ме ни до ђи,
Гле, и ја сам слу ֱ а Твој.
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г) Об гр ље на (оквир на или об у хва ће на) ри ма, у ко јој се два ри мо ва-
на сти ха у стро фи на ла зе уокви ре на или об у хва ће на два ма сти хо ви ма 
дру ге ри ме (а b b а; cddc):

Ој, ֲре див ни Бож ји сֳво ре,
С де сне сֳра не ֳи ми хо ди,
Ти ме чу вај, Ти ме во ди,
Кроз до ли не и кроз ֱо ре.

Го то во све бо го мо љач ке пе сме на ста ле су по узо ру на вер си фи ка-
циј ске мо де ле при хва ће не у на род ној по е зи ји уоп ште. То је до при но си-
ло њи хо вој ши ро кој при хва ће но сти. Та ко, нај при сут ни ји стих у на шој 
на род ној по е зи ји је сте еп ски (аси ме трич ни) и лир ски (си ме трич ни) де-
се те рац (PoPović 2007: 94); бо го мо љач ке пе сме ре а ли зу ју се у: а) осмер-
цу – си ме трич ном (29 пе са ма) и аси ме трич ном (1 пе сма), б) де се тер цу – 
си ме трич ном (12) и аси ме трич ном (19 пе са ма) и два на е стер цу (29 пе са-
ма). У ка те го ри ји осме рач ких пе са ма на ла зи мо и не ко ли ко њих чи ји су 
сти хо ви ком би но ва ни са не ким дру гим сти хом: а) осме рац и сед ме рац 
(5 пе са ма); б) осме рац и ше сте рац (5 пе са ма); осме рац, осме рац и де се-
те рац (1 пе сма); де ве те рац и осме рац (1 пе сма) (кван ти та тив не по дат ке 
на во ди мо пре ма: ашКо вић 2010: 128–129).

Ме ђу бо го мо љач ким пе сма ма уоча ва се још јед на по ја ва вред на па-
жње, а то је при су ство сти хо ва ко ји се ри му ју на осно ву са звуч ја ре чи по 
њи хо вој мор фо ло шкој фор ми (хо ме о те ле у ти, ομοιοτέλευτα). Та по ја ва, 
у исто риј ском раз во ју књи жев но сти оце њи ва на нај пре као ка рак те ри сти-
ка уз ви ше ног сти ла, а ка сни је као до сад на и за мор на (аве рин цев 1982: 
248), сма тра се јед ним од при ми тив ни јих об ли ка ор га ни за ци је ри ме. У 
бо го мо љач ком ства ра ла штву на ла зи мо и пе сме ко је су до ми нант но ба зи-
ра не на овој вр сти ри ме, што све до чи о то ме да њи хо ви ауто ри ни су по-
се до ва ли књи жев но обра зо ва ње ни ти раз ви је ни је по ет ско уме ће, нпр.: 

По мо зи нам, ви ֵ њи Бо же,
Без Те бе се ниֵ ’ֳ не мо же:
Ни ора ֳ и ни ко ֲ а ֳ и,
Ни за ֲрав ду во је ва ֳ и.

<ре френ ски прет пев: По мо зи нам, ви ֵ њи Бо же... >
Ни ро ди ֳ и ни умре ֳ и, 
Ни ֳ и бо лесֳ ֲре бо ле ֳ и.

<ре френ ски прет пев>
Ни ֱре ֵ ни ку ֲо ка ја ֳ и,
Ни ֳ и с бра ֳ ом за ֲ е ва ֳ и.

<ре френ ски прет пев>
А с То бом се све ֲо сֳи же,
И у веч ни жи воֳ сֳи же.



По угле ду на на род ну му зич ку тра ди ци ју (по себ но за об ред не пе-
сме, исп. Го ле мо вић 2006: 26), и у бо го мо љач кој је ши ро ко за сту пљен 
прин цип хо мо ло ги је, пре по зна тљив по то ме што сти хо ви пе сме по чи њу 
истим ре чи ма, нпр: 

Сла ва Бо ֱ у, сла ва веч ном Ца ру,
Сла ва Бо ֱ у у Ов чарКа бла ру,
Сла ва Бо ֱ у у све ֳ ом Јо ва њу,
Сла ва Бо ֱ у и но ћу и да њу,
Сла ва Бо ֱ у, сла ва Му на све му,
Сла ва Бо ֱ у, сла ва са мо Ње му.

Хо мо ло ги ја са ре френ ским при пе вом од ли ку је и пе сме „Ису се бла ги 
и жи во но сни”, „Хва ли те Го спо да, хва ли те Га ца ри”, „Ге ор ги је му че ни-
че”. У бо го мо љач кој тра ди ци ји има и оства ре ња ка рак те ри стич них по 
ре френ ском окру же њу – њи хо ви сти хо ви по чи њу ре френ ским прет пе вом, 
а за вр ша ва ју се ре френ ским при пе вом, нпр. „Упо кој, Го спо де, у ве ри по-
чив ше”, Де ца пе ва ју, пе ва ју, пе ва ју”, „Го спо де, Бо же мој”. Не ке од ових 
пе са ма са др же фраг мен те из бо го слу жбе них тек сто ва, ко ји се пе ва ју на 
ме ло ди је Осмо ֱ ла сни ка (нпр. ре френ пе сме „Упо кој, Го спо де, у ве ри по-
чив ше” по ти че из за у по ко је не слу жбе и пе ва се на исту ме ло ди ју, ре френ 
пе сме „Ка жи ме ни, ђа че, уче ни че” по ти че из Псал ма 135. као еле мен та 
ве ли ке ве чер ње слу жбе и има исто вет ну ме ло диј ску ре а ли за ци ју, итд.); 
њи хо ва уло га са сто ја ла се у то ме да бо го мо љач ким пе сма ма при да ју ве ћи 
сте пен ле ги тим но сти и ауто ри те та. На и ме, ти умет ну ти тек сту ал ни и/ 
или ме ло диј ски фраг мен ти пред ста вља ли су спо ну из ме ђу па ра ли тур-
гиј ског и зва нич ног цр кве ног по ја ња. Бу ду ћи да су па ра ли тур гиј ске пе сме 
и на ста ја ле са пре тен зи јом да по ста ну цр кве но при зна те и да за у зму ме-
сто у бо го слу же њу, ови еле мен ти су им до дат но мо гли по мо ћи да у не-
ким слу ча је ви ма за до би ју и ста тус до зво ље них бо го слу жбе них пе са ма 
(углав ном у функ ци ји при ча сте на).

По ред хо мо ло ги је, и по ја ва ре фре на свој стве на је ду хов ним пе сма-
ма срп ских бо го мо љач ких брат ста ва. Ре френ ис ти че по ру ку тек ста, а сво-
јим ме ло диј ским кон тра стом на гла ша ва основ ну ме ло ди ју пе сме. Од нос 
из ме ђу бро ја сло го ва у ме ло сти хо ви ма пе сме и њи хо вим ре фре ни ма нај-
че шће је си ме три чан, као у пе сма ма: „Бо жи је се не бо” – ре френ: Ма ри ја 
се ро ди..., „Тро ји це Пре све та” – ре френ: За ֳ о са да сви у ֱлас, „Го во ри, 
Го спо де” – ре френ: По мо зи мом ви ду, ֲо мо зи мом слу ху..., „Љу ди, ли куј-
те” – ре френ: Хри сֳос вос кре се..., „Спа си Бо же, љу де сво је” – ре френ: 
Крсֳ је си ла и зна ме ње..., „Два ан ђе ла ше та ше” – ре френ: Све Али луј’ 
Али луј’..., итд. У овим пе сма ма ре френ је на ста јао „на мен ски”, у функ ци ји 
одр жа ва ња си ме три је об ли ка са ме пе сме, за сно ва не на од но су ме ло сти-
хо ва и ре фре на. Ме ло ди ја ових ре фре на је у ве ћем је дин ству са ме ло ди-
јом ме ло сти хо ва не го у гру пи пе са ма ко је ка рак те ри ше не си ме три чан 
од нос ре фре на пре ма ме ло сти ху. Њи хов ре френ углав ном је за сно ван на 
оп ште по зна тим фраг мен ти ма из цр кве не хим но гра фи је, нпр.: „Упо кој, 
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Го спо де, у ве ри по чив ше” – ре френ: Уֲо кој, Го сֲо ди, ду ֵ и раб ֳво јих; 
„Хва ли те Го спо да” – ре френ: Али лу ја!, „О, ра до сне ве сти” – ре френ: Ра
дуј се, Ма ри ја, ра дуј, бла ֱ о даֳ на, Ти ка ֲ и јо злаֳ на!

Ме ђу бо го мо љач ким пе сма ма на ла зи мо и оне у ко ји ма су при сут не 
ре ми ни сцен ци је на ака ти сте: њи хов ре френ се по ја вљу је у уло зи хај ре ти-
зма у кон да ци ма ака ти ста (о по е ти ци ака ти ста и функ ци ји хај ре ти за ма 
у њи ма де таљ ни је в.: ле Па хин 2002: 231–241). Нај и зра зи ти ји та кав при-
мер пред ста вља пе сма „О, ра до сне ве сти” са ре фре ном ко ји по чи ње кла-
сич ним хај ре ти змом Ра дуј се! (Ра дуј се, Ма ри ја, ра дуј, бла ֱ о даֳ на, Ти 
ка ֲ и јо злаֳ на), при че му и че ти ри сти ха ове пе сме та ко ђе има ју у свом 
са ста ву по ме ну ти хај ре ти зам – три у ини ци јал ној и је дан у ме ди јал ној 
по зи ци ји, што до дат но по тен ци ра ве зу овог оства ре ња са по е ти ком ака-
ти ста. Ре френ са истом функ ци јом на ла зи мо и у пе сми „Ис точ ни че жи-
во но сни”, где је по сле сва ког ме ло сти ха при су тан при пев Ма ри јо слав
на, да би за тим усле дио оби ман ди стих (Те бе сла ве Ан ֱ е ли...) у функ ци ји 
ре фре на ко ји пре ва зи ла зи обим ме ло сти хо ва, ства ра ју ћи ин те ре сан тан 
фор мал ни дис ба ланс. Та ква исту па ња мо гу да бу ду оправ да на са мо ви-
шим, ми стич ким раз ло зи ма (у оба на ве де на при ме ра – по тре бом да се 
уз не се од го ва ра ју ћа док со ло ги ја Пре све тој Бо го ро ди ци). 

По себ но је са ста но ви шта фор мал не ор га ни за ци је за ни мљи ва пе сма 
„Ка жи ме ни, ђа че, уче ни че”, у чи јем пр вом де лу на ла зи мо хо мо ло ги ју 
(де сет пу та по ста вља се пи та ње ко је по чи ње на исти на чин11), док се у 
дру гом, цен трал ном де лу на ла зи ку му ла тив ни еле мент, спе ци фи чан због 
уну тра шњег про ши ре ња ко је на ста је услед на го ми ла ва ња тек ста у стро-
фи12. На кра ју стро фе по ја вљу је се уоби ча је ни при пев ни ре френ ко ји се, 
као не про ме њен, по на вља по сле сва ке стро фе. Овај ре френ ка рак те ри сти-
чан је по то ме што је ње гов дру ги део у пот пу но сти пре у зет из зва нич-
ног цр кве ног по ја ња. Текст ре фре на ( ја ко блаֱ, ја ко во вјек ми лосֳ Је ֱ о. 
Али лу ја!), ина че, пред ста вља ре ми ни сцен ци ју на Пс. 135.

На пла ну фор мал не ор га ни за ци је мо ли тве них пе са ма срп ских бо-
го мо љач ких брат ста ва ва ља ука за ти и на ка рак те ри стич на увод на обра-
ћа ња – при пе ве-прет пе ве или упе ве, по зна те у фол клор ној тра ди ци ји 
(ашКо вић 2010: 112). Нај че шћа та ква увод на обра ћа ња, ко ја су исто вре-
ме но и по че ци пе са ма, је су сле де ћи: „Бо го мољ ци, за што не по ји те?/ Слу-
ге Бож је, ко га се бо ји те?”, „Сво јој бра ћи у Го спо ду,/ Мо на си ма у Остро гу”, 

11 Текст пе сме за сно ван је на из ла га њу де сет нај ва жни јих по став ки хри шћан ске 
док три не. По след ње пи та ње и од го вор ве за ни су за де сет Бо жи јих за по ве сти да тих ста-
ро за вет ном Изра и љу пре ко Мој си ја, па је ве ро ват но тек сто пи сац због то га стао на овом 
бро ју. 

12 Ку му ла тив на ор га ни за ци ја пе сме по зна та је у на род ном ства ра ла штву. Она сим-
бо лич но пред ста вља сам свет, ње го ву сло же ну, за го нет ну и не из ве сну ствар ност са сво-
јим си сте мом вред но сти. У та ко ви ђе ном све ту чо век мо же да оп ста не или на пре ду је 
са мо уко ли ко пре ва зи ђе по ста вље не пре пре ке. Уво ђе ње сте пе на стих ин стан ци ре зул-
тат је на шег осе ћа ња не до вољ не си гур но сти. Ту си гур ност сти че мо тек ка да ис пу ни мо 
од ре ђе ни зах тев. Ку му ла тив ни прин цип у пе сма ма ука зу је на ко смич ки ду а ли зам и не-
пре ста ну бор бу до бра и зла. (де таљ ни је о ово ме в.: radenKović 1993: 70-78).

107



108

„Ево пје сме од исти не,/ Од Ма ри је Маг да ли не”, „Бра ћо ми ла и се стре,/ 
Ка да смо се са ста ли”, „Ево, ро де, пе сме но ве,/ Бла го да ти Ису со ве”, „Чуј, 
на ро де, исти на је це ла,/ Што вам ка же пе сма бо жан стве на”, „Чуј, на ро де, 
нек’ те Го спод чу је,/ Не мој ни ко за то да ту гу је”. Прет пе ви су по др жа ни 
истом ме ло ди јом као и све оста ле стро фе пе са ма. Функ ци ја прет пе ва ни је 
по ја ча но на гла ша ва на му зич ким ка рак те ри сти ка ма. Пре по зна је мо их 
са мо по ка рак те ри стич ном обра ћа њу пе сме слу ша о ци ма. Текст прет пе-
ва, дру гим ре чи ма, има уло гу да ука же на ва жност из ла га ња ко је сле ди, 
да при пре ми слу ша о це и при ву че њи хо ву па жњу, али и да под стак не 
са ме из во ђа че на пе ва ње.

Јед на од ве о ма за сту пље них по ја ва у мо ли тве ним пе сма ма бо го мо-
љач ких брат ста ва је сте и екс пли цит но на ја вљи ва ње њи хо вог за вр шет-
ка. При пев у овој по зи ци ји имао је уло гу ука зи ва ња на фи на ле пе сме, 
че сто нео п ход но због обим но сти тек ста и по тре бе ње го вог уоб ли че ња у 
сми слу до дат ног ис ти ца ња по ру ке пе сме, док со ло ги је или не по сред ног 
обра ћа ња Бо гу, Бо го ро ди ци, Све ти ма или вер ном на ро ду ко ме је пе сма 
на ме ње на, као и опра шта ње – по здра вља ње из во ђа ча са слу ша о ци ма. Ка-
рак те ри стич ни фи нал ни при пе ви су: „И ова се пје сма за вр ша ва,/ А Го-
спо ду нек’ је веч на сла ва,/ У Цар ство нас усе ли,/ И с’ на ма се ве се ли”, 
„А сад нек’ је Те би сла ва,/ Све ти Бо же у Три Ли ца,/ И не ка је про сла-
вље на/ На ша ми ла Вла ди чи ца”, „А са да ме ис пра ти те, не бе ско га го ста,/ 
Ја сам си лан Ми ха и ло, нек’ вам бу де до ста”, „Ова пе сма, бра те, се стро,/ 
Са да се свр ша ва,/ Ој, Ису се, Бо же бла ги,/ Не ка Ти је сла ва”, „Гро мов ни-
че све ти, рев ни те љу вр ли,/ Мол’ се за нас гре шне, све че не у мр ли”, „На-
по слет ку, смер но и скру ше но,/ На ша ср ца к’ Те би уз ди же мо,/ Хри сте 
Бо же, по ми луј и спа си,/ Да с’ у на ма љу бав не уга си” (о упе ви ма у бо го-
мо љач ким пе сма ма де таљ ни је в. ашКо вић 2010: 112–118).

Мо ли тве не пе сме срп ских бо го мо љач ких брат ста ва ства ра не су углав-
ном на са вре ме ном је зи ку. Ипак, ме ђу њи ма на ла зи мо и оства ре ња на 
цр кве но сло вен ском, као што су: „Сла ва во ви шњих Бо гу”, „Вси ја зи ци, 
вос пле шчи те ру ка ми”, „Ли куј днес, Си о не”, „Вос крес Исус от гро ба”, 
„Кољ сла вен”, „Ца ри це мо ја Пре бла га ја”, „Ма ти ми ло сер ди ја”, „О, кто, 
кто Ни ко ла ја љу бит”. Ове пе сме су бе ле же не и у мо ли тве ним пе сма ри-
ца ма штам па не у њи хо вој фо нет ској тран скрип ци ји. Њи хо во по ре кло је 
би ло нај ра зли чи ти је, а нај ви ше их је по ти ца ло из Укра ји не, као и из Че-
шке и Сло вач ке13. Ру ко пи си у ко ји ма се на ла зе нај че шће су на ста ја ли у 
Му ка чев ској (При кар пат ска Укра ји на) и Пре шев ској епар хи ји (Сло вач-
ка). У Му ка чев ској епар хи ји ду хов не пе сме су се по ја ви ле још у XIX 
ве ку, али без но та. У но те су ста вља не 1932. и 1944. го ди не (ашКо вић 

13 За ни мљи во је да не ке но ви је пе сма ри це (Пој ֳ е Бо ֱ у на ֵ е му, ֲој ֳ е из 1997. и 
Те би, са мо ֳе би из 2005) за сту пљу ју и пе сме на цр кве но сло вен ском је зи ку по ни кле у 
ру ској сре ди ни – „Ма ри је, Дје во чи ста ја” (пре пев по зна те пе сме Св. Нек та ри ја Егин ског 
са грч ког је зи ка), од но сно, на са вре ме ном ру ском је зи ку – „Го спо ди, по ми луј, Го спо ди, 
про сти”, оства ре ње по пу лар ног кан та у то ра је ро мо на ха Ро ма на Ма тју ши на.
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2010: 170). Ипак, има ме ђу цр кве но сло вен ским пе сма ма и аутох то но срп-
ских, као што је „Чуд на је си По мошчни це”, у ко јој се на ви ше ме ста („В 
ֲа ֳ ри јар ֵ е ској оби ֳ е љи ја сно ֲро цвје ֳ а јеֵ,/ Ја ко сол нце ֲо всеј Серб
ској сֳра ње си ја је ”ֵ, „Оси јај нас. Вла ди чи це, су ֵ чих во ֳмје сֳра сֳи,/ 
И из ба ви на род серб ски всја ки ја на ֲ а сֳи”), а по себ но у ре фре ну („Ра
дуј сја, По моֵчни це и Сֲа си ֳ ељ ни це/ Ро да серб ска ֱ о кре сֳо но сна ֱ о”), 
по тен ци ра па три от ски еле мент. На срп ску про ве ни јен ци ју овог тек ста 
упу ћу ју и ње го ве је зич ке од ли ке, нпр. на мор фо ло шком пла ну пре зент-
ски об ли ци ֲро цвје ֳ а јеֵ, си ја јеֵ ум. ֲро цвје ֳ а је ֵ и, си ја је ֵ и (ин тер-
фе рен ци ја у твор би мор фо ло шке фор ме ти па ре ин тер пре та ци је, под ути-
ца јем срп ског пре зен та), на гра фиј ско-ор то граф ском – одво је но пи са ње 
пост фик са у по врат ном гла го лу (ра дуј сја), под ути ца јем срп ског гра ђе-
ња и пи са ња по врат них об ли ка, одво је но пи са ње пред ло га ֲов сју ду (ֲо 
всју ду) (у ци љу лак шег ус по ста вља ња ана ло ги је са срп ским сву да услед 
не ра зу ме ва ња цр кве но сло вен ске лек се ме всју ду), фо нет ске ка рак те ри-
сти ке тек ста (ֲ је сањ, је рар си, дар жу). Ве о ма је за ни мљи ва у је зич ком 
по гле ду и бо жић на пе сма „Но ви Цар сле зал је до нас”, ко ја пред ста вља 
хи брид не нор ма тив ног цр кве но сло вен ског и са вре ме ног срп ског је зич-
ког из ра за. У овој пе сми по је ди ни сти хо ви на пи са ни су на цр кве но сло-
вен ском, али уз при мет но на ру ша ва ње ње го ве гра ма тич ке нор ме под 
ути ца јем срп ског је зи ка („Но ви Цар слезалје до нас”, „Даре си нам до
несал, од нас муке ֲонесал”), или уз ме ша ње два ју ко до ва на лек сич ком 
и гра ма тич ком пла ну („Хри стос Спас ро дил сја данас”, „Ле та ли бели 
ан ге ли, усвеֳ лосֳсви об ле че ни”, „Весељемсви ис пол ње ни”, „Санеба
су ле та ли, чобанима зборвали” – по след њи гла гол је нео ло ги зам, не по-
све до чен у лек сич ком фон ду цр кве но сло вен ског је зи ка) и уз при су ство 
лек сич ких цр кве но сло ве ни за ма у срп ском тек сту („Кадилницом ка ди-
ла, ср цем Бо га сла ви ла”). Ове је зич ке цр те, с јед не стра не, ода ју не у кост 
са ста вља ча, али с дру ге, све до че о ње го вој те жњи да са крал ни ка рак тер 
тек ста по тен ци ра сред стви ма тра ди ци о нал ног бо го слу жбе ног из ра за (под-
се ти ће мо да чи ње ни цу да је цр кве но сло вен ски је зик био је ди ни зва нич ни 
бо го слу жбе ни је зик Срп ске цр кве све до од лу ке Си но да из 1964. го ди не, 
ко јом је пре по ру че но по ступ но уво ђе ње из ве сног бро ја мо ли та ва и на 
са вре ме ном срп ском стан дард ном је зи ку, чи ме је зва нич но по че ла да се 
оства ру је на по ред на упо тре ба тра ди ци о нал ног и са вре ме ног ли тур гиј-
ског из ра за – о ово ме де таљ ни је в. Кон Ча ре вић 2006: 277–377). 

Лек сич ки ни во јед на је од нај ва жни јих ком по нен ти је зич ке ор га ни-
за ци је мо ли тве не пе сме ко ја уче ству је у фор ми ра њу ње не ко му ни ка тив-
не усме ре но сти. Спе ци фич ност лек сич ког ни воа оства ре ња ово га жан ра 
ка рак те ри ше се спе ци фич ном се ман ти ком еле ме на та ко ји га са чи ња ва ју, 
за тим сти ли стич ком обо је но шћу је ди ни ца ко је ула зе у ње гов са став, као 
и исто риј ском мар ки ра но шћу тих лек сич ких је ди ни ца.

С тач ке гле ди шта лек сич ке се ман ти ке, стил ске од ли ке тек ста мо-
ли тве не пе сме ма ни фе сту ју се пре све га у ин тен зив ном при су ству је ди-
ни ца из те мат ске гру пе „пра во слав на са крал но-бо го слу жбе на лек си ка”. 
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По сто ји не ко ли ко по ку ша ја кла си фи ка ци је лек си ке по овом кри те ри ју му. 
Та ко, О. А. Про хва ти ло ва на ма те ри ја лу сти ло ге них сред ста ва про по ве ди 
из два ја три те мат ске гру пе са крал не лек си ке: лек се ме ко је озна ча ва ју 
на зи ве цр кве них пра зни ка, лек се ме и син таг ме ко је су од раз по сту ла та 
хри шћан ске вер ске и мо рал не док три не, као и на зи ве нај ва жни јих пој-
мо ва хри шћан ства, од но сно пра во сла вља (Про хва ти ло ва 1999: 224–225). 
Г. Н. Скља рев ска вр ши по де лу на: основ не пој мо ве хри шћан ске док три не 
и бо го слов ске пој мо ве; је ди ни це ве за не за лек си ку хри шћан ског мо ра ла; 
на зи ве све тих тај ни; на зи ве не бе ске је рар хи је; на зи ве је рар хиј ских чи-
но ва; еле мен те цр кве ног ка лен да ра; об ли ке и еле мен те бо го слу же ња, 
бо го слу жбе не пред ме те, де ло ве пра во слав ног хра ма; име на би блиј ских 
лич но сти, на зи ве ли ца ко ја се из два ја ју по од ре ђе ним осо би на ма ко је на-
и ла зе на одо бра ва ње или осу ду од стра не Пра во слав не Цр кве (сКля рев
сКая 2007: 8–9). Лек се ме из свих ових гру па при сут не су у мо ли тве ним 
пе сма ма, при че му је њи хо ва ди стри бу ци ја усло вље на те мат ским окви-
ром и под гру пом у ко ју спа да сва ко кон крет но пе снич ко оства ре ње. У 
це ли ни по сма тра но, удео са крал не лек си ке нај ве ћи је у мо ли тве но-по-
кај ним, мо на шко-аскет ским и па стир ско-по уч ним пе сма ма, али лек се ме 
из ове ка те го ри је на ла зи мо и у пе сма ма са на ци о нал но-исто риј ском те-
ма ти ком (по себ но они ма ко је се ти чу цр кве не исто ри је Ср ба).

С тач ке гле ди шта стил ске обо је но сти је ди ни ца ко је кон сти ту и шу 
мо ли тве ну пе сму мо гу ће је из дво ји ти не ко ли ко стил ских стра ту ма: не-
у трал ни, са крал ни („цр кве но-ре ли гиј ски”), књи шки и раз го вор ни. У лек-
сич кој струк ту ри ово га жан ра нај ве ћи удео има ка те го ри ја стил ски не у-
трал не лек си ке, ко ја вр ши функ ци ју оп штег лек сич ког окви ра, од но сно 
по за ди не („фо на”). У пи та њу су је ди ни це ко ји ма је свој стве на нул та 
функ ци о нал но сти ли стич ка обо је ност и ко је се не ка рак те ри шу ни емо-
ци о нал но-екс пре сив ном обо је но шћу. Ова кве лек сич ке је ди ни це не да ју 
кон крет ну пред ста ву о по ру ци, те ма ти ци и са др жа ју би ло ко је мо ли тве не 
пе сме. Ту функ ци ју има упра во стил ски мар ки ра на лек си ка – књи шка и 
са крал на. Књи шка лек си ка цр кве но сло вен ске про ве ни јен ци је у мо ли тве-
ним пе сма ма бо го мо љач ких брат ста ва игра уло гу глав ног сти ли стич ког 
мар ке ра са крал ног ка рак те ра њи хо вог тек ста, што је уто ли ко на гла ше-
ни је уко ли ко се узме у об зир чи ње ни ца да се ве ли ки број ових пе са ма 
пе вао на ме ло ди је све тов них на род них и гра ђан ских пе са ма14. При су-
ство лек си ке са на гла ше ном књи шком обо је но шћу омо гу ћа ва ства ра ње 
јед не по себ не, уз ви ше не то нал но сти мо ли тве не пе сме. Лек се ме цр кве но-

14 Нај ра ни је бо го мо љач ке пе сме ве ро ват но су на ста ја ле са мо пот пи си ва њем но вог 
тек ста на већ по сто је ћу по зна ту ме ло ди ју ко ја је би ра на за ње го во озву ча ва ње. Но ви је 
пе сме на ста ја ле су спа ја њем го то вих му зич ких це ли на ко је су пре у зи ма не из на род не, 
али и из дру гих му зич ких тра ди ци ја. У не ким пе сма ма на ла зи мо ме ло диј ске слич но сти 
са цр кве ном му зич ком тра ди ци јом: та ко, „Сла ва Бо гу, сла ва ви шњем Ца ру” пе ва се на 
ме ло ди ју кон да ка тре ћег гла са, „Гре шан Зак хеј сав об у зет ту гом” на пр ви глас, итд. (о 
ме ло диј ским ка рак те ри сти ка ма на род них мо ли тве них пе са ма де таљ ни је в. ашКо вић 
2010: 143–168).
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сло вен ског по ре кла, ко је су нај за сту пље ни је у овој ка те го ри ји, ства ра ју 
све ча ну, уз ви ше ну емо ци о нал но-екс пре сив ну обо је ност ду хов не пе сме, 
чи ме иза зи ва ју по себ но, уз ви ше но на стро је ње код ли ца ко ји ма је она упу-
ће на и код са мих из во ђа ча, као у сти хо ви ма: „Го спод бла ги због на шег 
спа се ња/ Узе образ та квог по ни же ња” („Пе сма Ро жде ству”), „Младенцу 
се Хри сту по кло ни мо/ И ро ђе ње све то про сла ви мо” (исто), „Зви је зда бје-
ло жар на, зви је зда лучезарна/ Во ди ла му дра це с Ис то ка по жар на” („Зви-
је зда се за сја”), „За пе вај те пе сму све том ֳоржесֳву, ֳоржесֳву,/ 
Спа со но сном Хри сто во ме рождесֳву” („За пе вај те пе сму”), „Као не кад 
оֳроци, у све ча ној по вор ци,/ Клик ни те Му сви у глас: Хри сте Бо же, 
спа си нас!” („Пе сма на Вр би цу”), „О Де ви це све та, кадилнице злат на,/ 
Сла ва Ти и хва ла, Ма ти бла го дат на!” („До бро дош’о, Хри сте”), „Возљу
бљено Че до Мо је ми ло,/ Што си Сво ју Мај ку оста ви ло?” („Плач Бо го ро-
ди чин”), „Вас кр са вај и ти, ми ла/ Ду шо мо ја унила” („Вас крс’о је Го спод”), 
„Уса мље ни инок у но ћи у хра му/ Мо ли твом усрд ном го ни ду ше та му” 
(„До стој но јест”), „Мај ку Бож ју сла већ’, Мај ку Славњејֵ ују” (исто), 
„Ан ђе ле све ти, Храниֳ ељу мој,/ Крај ме не бу ди, бли зу ми стој” („Ан ђе-
лу Хра ни те љу”), „Дај ми сна ге сваг да,/ Враֱ у да одо лим” („Те би, Мај ко 
Бо жи ја”), „Исֳ очничеЖивоносни, Ма ри јо слав на” („Ма ри јо слав на”). 
Не ки пут се у пе сму на срп ском је зи ку уме ћу цр кве но сло вен ски фраг мен-
ти из по зна тих мо ли та ва и цр кве них хим ни, нпр.: „Чуј мо ли тву мо ју, 
Оче нанебеси” („У име Тво је”), „је дан Бог нанебесииназемљијако
блаֱ,јакововјек милосֳЈеֱ о,алилуја” („Ка жи ме ни, ђа че, уче ни че”), 
„Ди же нас пе сма све та, ан ђел ска/ „РождесֳвоТвоје” и „Дјеваднес” 
(„Бо жић на хим на”), „Ти нас, Хри сте Жи ви, чуј,/ Госֲоди ֲомилуј!” 
(„Мо ли тва Го спо ду Хри сту), чи ме се до дат но по тен ци ра па ра ли тур гиј-
ска функ ци ја ових пе са ма, али и на гла ша ва њи хо ва ге нет ска ве за са бо-
го слу же њем Цр кве. 

Кон ста то ва ће мо и при су ство суп стан дард них об ли ка (али не и лек-
се ма) у тек сто ви ма мо ли тве них пе са ма, чи ме се по сти же жи вост је зич-
ког пла на из ра за и пре ва зи ла зи дис тан ца из ме ђу пла на са др жа ја тек ста 
и све сти вер ни ка, ме ђу ко ји ма је би ло, и увек има, пред став ни ка ве о ма 
раз ли чи тих со ци јал них и обра зов них ка те го ри ја (ме ђу са мим чла но ви ма 
бо го мо љач ких брат ста ва би ло је, као што смо ви де ли, ли ца са бо го слов-
ским обра зо ва њем – све ште ни ка, мо на ха, при пад ни ка сред њег ста ле жа, 
се ља ка, рад ни ка). Опре де љи ва ње за суп стан дард не об ли ке не ка да је мо-
ти ви са но ме трич ким раз ло зи ма, као у при ме ри ма: „На жи вот ној ста зи 
вје ре и на да ња,/ Наֵ ијех успо на и на ших па да ња” („Ва си ли је све ти, по-
но се мо на ха”), „Мир од Исֳ очника сун ча ни је зра ка,/ Ва си ли је све ти, 
по но се мо на ха” (исто), „Пет су ра на Хри сто вих, че тир’ ли ста Ванђели
сֳа” („Ка жи ме ни, ђа че, уче ни че”). Ме ђу тим, има и слу ча је ва у ко ји ма 
ова кве, стил ски сни же не мор фо ло шке фор ме ода ју пуч ко по ре кло ауто ра 
и на гла ша ва ју упу ће ност пе сме нај ши рим на род ним сло је ви ма: „За де ви-
це кључ је друкчи” („Рај ски кљу чи”), „Са мо држ се исти не” („Бу ди хра бар 
и сло бо дан”), „И штап на де држ у ру ци” („Мај ка и ћер ка”), „Дванесֳ 
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апо сто ла, Цр кве кри ла но ва” („Хим на све тим апо сто ли ма”), „а безЊеֱ 
немож нидочеֱ до ћи” („У име Тво је”), и сл.

У овом ра ду по ку ша ли смо да пру жи мо опис жан ра на род не мо ли-
тве не пе сме као ре ла тив но ста бил ног те мат ског, ком по зи ци о ног и сти-
ли стич ког ти па тек сто ва ко ји, као и оства ре ња хим но граф ског жан ра, 
под ра зу ме ва ју тек сту ал ну (по ет ску) и му зич ку ор га ни за ци ју. По сто ја ње 
за јед нич ког екс тра лин гви стич ког окви ра функ ци о ни са ња, тип ских ин-
тра лин гви стич ких обе леж ја ко ја се до след но ре про ду ку ју у овим оства-
ре њи ма, њи хо во стил ско је дин ство, као и при су ство стил ски мар ки ра них 
је ди ни ца ко је кон сти ту и шу и дру ге са крал не жан ро ве, по себ но оне из 
књи жев но у мет нич ког сти ла уну тар са крал ног функ ци о нал но стил ског 
ком плек са, да ју основ за за кљу чак да мо ли тве не пе сме пред ста вља ју, 
прем да не је згре ни, ипак зна ча јан ауто но ман жа нр ко ји ре пре зен ту је 
спе ци фич ност са крал не сфе ре ко му ни ка ци је.
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МОЛИТВЕННАЯ ПЕСНЯ В СИСТЕМЕ САКРАЛЬНЫХ ЖАНРОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТРАДИЦИЙ СЕРБСКИХ БРАТСТВ РЕВНИТЕЛЕЙ 

БЛАГОЧЕСТИЯ ХХ В.)

Резюме

В предлагаемой работе анализируется жанр молитвенной (паралитургической, 
богомольческой, народной духовной) песни в сербской языковой и социокультурной 
среде с точки зрения его экстра- и интралингвистических параметров. Исследование 
было проведено на материале духовных песен, созданных членами братств ревните-
лей благочестия в первой половине ХХ века и отражающих современное состояние 
нормы сербского языка (с некоторыми элементами архаизации). Авторы приходят к 
выводу, что наличие общей экстралингвистической рамки функционирования, типо-
вых интралингвистических признаков, последовательно воспроизводящихся в текстах 
молитвенных песен, их стилевое единство, а также присутствие стилистически окра-
шенных единиц, конституирующих и другие сакральные жанры, позволяют говорить 
о молитвенных песнях как об особом, автономном, хотя не ядерном, жанре сакральной 
коммуникации, в полной мере отражающем специфику этой сферы речевого взаимо-
действия.

Ключевые слова: теолингвистика, лингвостилистика, сакральный функционал-
но-стилевой комплекс, сакральные жанры, молитвенная (паралитургическая, богомоль-
ческая, народная духовная) песня, сербский язык, церковнославянский язык.




