ЦРКВЕНА ПОЕЗИЈА

Свети Сава
Служба Светом Симеону (одломак)

ПРИСТУП КЊИЖЕВНОМ ДЕЛУ
вечерње – служба на крају дана којом се
захваљује Богу за протекли дан
јутрење – служба која се обавља ујутру, пре
изласка сунца; благодари се Богу за прошлу
ноћ и моли милост за наступајући дан
преподобан – свет; епитет светог монаха

С

авин биограф и ученик Доментијан изричито каже да су светогорски калу
ђери поверили Сави да за годишњицу Немањине (Симеонове) смрти напи
ше одговарајућу службу, тј. стихире и каноне који се певају на вечерњу и јутрењу.
Стихира којом почиње Савина Служба преузета је са мањим прилагођавањем
из византијске Службе преподобном Симеону Ступнику. Разлике су карактери
стичне у истицању „отачаства“ у овом српском култ у.

октоих – ocмoглacник, бoгослужбена књи
га са црквеним песмама различитог жанра,
груписаним за певање пo „глаcoвимa“, којих
је у византијској музици ocaм
стихира – врс та лит ургијске песме која се
пева уз одређене стихове псалама
подобан – песма чија мeлoдиja служи кao
образац другим песмама
лествица – идеја подвижничког успона ка ви
синама небеског савршенства и врлине
Илија – старозаветни пророк Илија Тесвића
нин, узнео се на небо жив у огњеним колима
колесница – кола, двoкoлицe 
усходиште – пут навише, степенице,
лес твице
пут показа царевима – јасно програмско
место: живот Св. Симеона има да буде модел,
образац, прототип понашања и живота срп
ских владара; служба већ у својој првој песми
и управо у оригиналном Савином стиху утвр
ђује темеље владарске идеологије немањићке
Србије

На дан преподобног оца нашег Симеона новога српског
(месеца фебруара у 13. дан)
Вечерња, на „Господи вазвах“ из октоиха на шест, и појемо
стихире гласа петог, по двапут. Подобан „Радуј се“.
Преподобни оче,
добру си нашао лествицу
којом изиђе на висину,
којом и стече Илија колесницу огњену,
но он усходишта другима не остави,
а ти по смрти својој
у отачаству ти пут показа царевима,
небески човече,
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земаљски анђеле,
светилниче отачаству ти,
Симеоне блажени,
моли за спасење душа наших!
Преподобни оче,
ако је отачаству ти требало проповедати,
ти ниси престао говорити,
боловима и трудом и сузама својим
исправљао си на веру истинит у стадо ти
као дрво напајано учењем твојим,
дивише се анђели,
чудише се људи,
ужаснуше се демони
над трпљењем твојим, Симеоне блажени,
моли за спасење душа наших!
Силом Светога духа
Владики своме подобећи се,
владарство своје остави,
узевши крст пође за Христом
и усели се у Гору Свет у,
одакле, помоћ примивши,
истаче ти гробница миро благодати
што весели твоје синове
који пред тобом стоје,
Симеоне блажени,
моли за спасење душа наших!
Оче преподобни,
мимоишао си царство земаљско,
изабрав богатство – речи свете
и њих си изволео да чуваш,
оставив супруг у и чеда
и све земаљаске красоте,
изашав у Гору Свет у
с анђелима Бога служиш,
моли се Христу непрестано
за творитеље твога спомена!
Превео Димитрије Богдановић
Извор: Стара српска књижевност,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1997.
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дрво напајано – симбол обделавања и узра
ста односно симбол праведника
Владика – Господ (Исус Хрис тос)
благодат – милост, сила Божја, дар Светог
Духа
твоје синове – Вукана, Стефана, Саву, који су
окупљени око Симеонових моштију у Студени
ци 1207. (или 1208) године
мимоишао си царство земаљско – једна од
кључних идеја хришћанског и посебно мона
шког подвига је драговољни избор и опреде
љење за „царство небеско“

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
d Са којим задатком и намером је Свети Сава написао ову службу? Ка
да се и где она певала? Како се зове мешање различитих уметности у из
вођењу једног дела (овде спој песме и певања, гласа)?
d Препознајте које моменте из биографије Св. Симеона, некада Сте
фана Немање, Сава велича? Уочавате ли сличности са Савиним Житијем
Светог Симеона?
d У Житију Сава описује некада моћног владара који умире као скром
ни монах, у Служби је остварен идеал светости. Уочите промену перспек
тиве и тона.

Свети Симеон Мироточиви, фреска,
Пећка патријаршија, XIII век

d Пратите мотив одрицања (од славе, богатства земаљске красоте)
који је темељ светитељевог уздизања. Зашто је то услов духовног напре
довања? Шта Симеон претпоставља свом земаљском благ у? У чему је ве
личина Симеоновог подвига?
d Ова служба је истовремено и похвала светом и молитва њему. Шта се
велича, а за шта се моли? Да ли Св. Сава моли за личну, приватну добро
бит? Да ли се писац службе поставља као приватна личност или као члан
црквене заједнице? Образложите.
d Симеон је за живота утврдио српску државу. Какав нови вид добија
његово старање о роду и потомству? Уочите националну димензију рели
гиозног доживљаја.
d Који је историјски и надисторијски значај Симеона, оца српског наро
да и државе? Од каквог је националног значаја поштовање његовог култа?
d У Савином говору још увек се осећа непосредни, лични однос пре
ма светитељу. Која места у служби сведоче о томе? Где препознајете да је
Службу писао неко близак светом?
d Обратите пажњу на композицију ових химнично-молитвених песа
ма: свака почиње обраћањем, затим следи најразвијенији део – величање
духовног подвига, пута којим је остварен идеал светости; песма се завр
шава кратком молитвом. Ово је облик великог броја црквених песама.

УТВРЂУЈЕМО ПОЗНАТО И УСВАЈАМО НОВО ГРАДИВО
Најчешће форме средњовековене поезије су: канон, тропар, кон
дак, стихира, молитва, плач и други облици богослужбене песме. Песме
посвећене одређеном светитељу или празнику спајане су у тзв. службе,
а службе српским светитељима сабиране су у зборнике који се називају
србљаци.
Српска, као ни словенска средњовековна поезија, није писана у стиху
већ као данашњи прозни текст, а рима се јавља по изузетку. Овакав „прозни“
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начин писања песама наслеђен је из антике. Иако средњовековна песма
не познаје стих у класичном смислу, у њој су се често користиле тачке
(пунктација) као знак раздвајања ритмичких и мелодијских целина. Тако
образоване целине могле би се, условно и у најширем смислу, назвати
стихом.

ПОЈМОВНИК
Служба – спој разних богослужбених и песничких вр
ста (канона, стихира, молитви, тропара, кондака, ака
тиста...) у целину строго утврђену одређеним даном,
празником и светитељем који се прославља. Већа
књижевна целина, али и богослужбени феномен усме
рен на „служење“ Богу и величање светитеља који се
прославља. Службе српским светитељима сакупљане
су у зборницима који су названи србљаци.
Канон – низ утврђених песама које се певају у једном
од осам гласова.
Тропар – краћа црквена похвална песма посвећена
празнику или свецу, намењена певању. Представља
најстарији облик богослужбене песме.

Кондак – краћа богослужбена песма која химнично
прославља свеца или празник.
Молитва – лирски интониран текст у облику апострофе; песничко обраћање Богу, Богородици, свеци
ма и анђелу чувару.
Плач – својеврсна тужбалица везана за библијске мо
тиве. Лирска књижевна врста византијске књижевно
сти која има узор у Плачу Јеремијином над Јерусали
мом. Плач се може јавити и у оквиру неког обимнијег
дела, најчешће житија. Српску књижевност од краја
XIV века обележио је велики број плачева који указују
на трагичну и неизвесну националну судбину после
Косовског боја.

ТРЕБА ЗНАТИ И ОВО
Службе и похвале Србима светитељима већ по својој намени, испу
њене су колико религиозним, толико родољубивим мислима и осећањем.
Оне су колико химне толико молитве, настале из свеобимног осећања
духовнога света. У њима нема ничег дескриптивног, и мало је наративног.
Сва у симболима и фиг урама, та поезија је сва у исповести, а њени песни
ци у екстази („Симеоне блажени, моли за спасење... Христа Бога моли не
престано за све нас“). Написана у неједнаким стиховима (тзв. лит ургијски
стихови) и без рима, она је имала своје утврђене форме, којих се строго
придржавала. То је цео један систем песничких облика, који се вековима
није мењао. Њене службе светитељима – српским, као и општехришћан
ским – деле се на тропаре и кондаке, на каноне и стихире, и свака се пе
сма пева на одређени глас, којих је осам (октоих). Монотоније ту свакако
има, али и достојанствености и узвишености, као и акустичне звучности
у храму у којем се певају.
(Милан Кашанин, Српска књижевност у средњем веку)
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