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ЦР КВЕ НА ПО Е ЗИ ЈА

Свети Сава
Служба Светом Симеону (од ло мак)

ПРИ СТУП КЊИ ЖЕВ НОМ ДЕ ЛУ

Са вин би о граф и уче ник До мен ти јан из ри чи то ка же да су све то гор ски ка лу
ђе ри по ве ри ли Са ви да за го ди шњи цу Не ма њи не (Си ме о но ве) смр ти на пи

ше од го ва ра ју ћу слу жбу, тј. сти хи ре и ка но не ко ји се пе ва ју на ве чер њу и ју тре њу. 
Сти хи ра ко јом по чи ње Са ви на Слу жба пре у зе та је са ма њим при ла го ђа ва њем 
из ви зан тиј ске Слу жбе пре по доб ном Си ме о ну Ступ ни ку. Раз ли ке су ка рак те ри
стич не у ис ти ца њу „ота ча ства“ у овом срп ском кул ту.

На дан  пре по доб ног оца на шег Си ме о на но во га срп ског
(ме се ца фе бру а ра у 13. дан)

Ве чер ња, на „Го спо ди ва звах“ из ок то и ха на шест, и по је мо 
сти хи ре гла са пе тог, по два пут. По до бан „Ра дуј се“.

Пре по доб ни оче,
до бру си на шао ле стви цу 
ко јом изи ђе на ви си ну, 
ко јом и сте че Или ја ко ле сни цу ог ње ну, 
но он ус хо ди шта дру ги ма не оста ви, 
а ти по смр ти сво јој
у ота ча ству ти пут по ка за ца ре ви ма, 
не бе ски чо ве че, 

ве чер ње – 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 

пре по до бан – свет; епи тет све тог мо на ха

ок то их – ocмoглacник, бoгослужбена књи
га са цр кве ним пе сма ма раз ли чи тог жан ра, 
гру пи са ним за пе ва ње пo „глаcoвимa“, ко јих 
је у ви зан тиј ској му зи ци ocaм

сти хи ра – вр ста ли тур гиј ске пе сме ко ја се 
пе ва уз од ре ђе не сти хо ве пса ла ма

по до бан – пе сма чи ја мeлoдиja слу жи кao 
обра зац дру гим пе сма ма

ле стви ца – иде ја под ви жнич ког успо на ка ви
си на ма не бе ског са вр шен ства и врлине 

Или ја – ста ро за вет ни про рок Или ја Те сви ћа
нин, уз нео се на не бо жив у ог ње ним ко ли ма 

ко ле сни ца – ко ла, двoкoлицe  

ус хо ди ште – пут на ви ше, сте пе ни це, 
 ле стви це

пут по ка за ца ре ви ма – ја сно пр о грам ско 
ме сто: жи вот Св. Си ме о на има да бу де мо дел, 
обра зац, про то тип по на ша ња и жи во та срп
ских вла да ра; слу жба већ у сво јој пр вој пе сми 
и упра во у ори ги нал ном Са ви ном сти ху утвр
ђу је те ме ље вла дар ске иде о ло ги је не ма њић ке 
Ср би је
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зе маљ ски ан ђе ле, 
све тил ни че ота ча ству ти, 
Си ме о не бла же ни, 
мо ли за спа се ње ду ша на ших!

Пре по доб ни оче,
ако је ота ча ству ти тре ба ло про по ве да ти,
ти ни си пре стао го во ри ти,
бо ло ви ма и тру дом и су за ма сво јим 
ис пра вљао си на ве ру исти ни ту ста до ти 
као др во на па ја но уче њем тво јим, 
ди ви ше се ан ђе ли, 
чу ди ше се љу ди,
ужа сну ше се де мо ни 
над тр пље њем тво јим, Си ме о не бла же ни, 
мо ли за спа се ње ду ша на ших!
Си лом Све то га ду ха 
Вла ди ки сво ме по до бе ћи се, 
вла дар ство сво је оста ви, 
узев ши крст по ђе за Хри стом 
и усе ли се у Го ру Све ту, 
ода кле, по моћ при мив ши, 
ис та че ти гроб ни ца ми ро бла го да ти 
што ве се ли тво је си но ве 
ко ји пред то бом сто је, 
Си ме о не бла же ни, 
мо ли за спа се ње ду ша на ших!

Оче пре по доб ни,
ми мо и шао си цар ство зе маљ ско, 
иза брав бо гат ство – ре чи све те 
и њих си из во лео да чу ваш,
оста вив су пру гу и че да 
и све зема ља ске кра со те, 
иза шав у Го ру Све ту 
с ан ђе ли ма Бо га слу жиш, 
мо ли се Хри сту не пре ста но 
за тво ри те ље тво га спо ме на!

Пре вео Ди ми три је Бог да но вић
Из вор: Ста ра српска књи жев ност,  

За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1997.

др во на па ја но – сим бол об де ла ва ња и уз ра
ста од но сно сим бол пра вед ни ка 

Вла ди ка – Го спод (Исус Хри стос) 

бла го дат – ми лост, си ла Бож ја, дар Све тог 
Ду ха

тво је си но ве – Ву ка на, Сте фа на, Са ву, ко ји су 
оку пље ни око Си ме о но вих мо шти ју у Сту де ни
ци 1207. (или 1208) го ди не

ми мо и шао си цар ство зе маљ ско – јед на од 
кључ них иде ја хри шћан ског и по себ но мо на
шког под ви га је дра го вољ ни из бор и опре де
ље ње за „цар ство не бе ско“ 
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УТВР ЂУ ЈЕ МО ПО ЗНА ТО И УСВА ЈА МО НО ВО ГРА ДИ ВО

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“ 

ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

d Са ко јим за дат ком и на ме ром је Свети Са ва на пи сао ову слу жбу? Ка
да се и где она пе ва ла? Ка ко се зо ве ме ша ње раз ли чи тих умет но сти у из
во ђе њу јед ног де ла (ов де спој пе сме и пе ва ња, гла са)?

d Пре по знај те ко је мо мен те из би о гра фи је Св. Си ме о на, не ка да Сте
фа на Не ма ње, Са ва ве ли ча? Уо ча ва те ли слич но сти са Са ви ним Жи ти јем 
Све тог Си ме о на? 

d У Жи ти ју Са ва опи су је не ка да моћ ног вла да ра ко ји уми ре као скром
ни мо нах, у Слу жби је оства рен иде ал све то сти. Уо чи те про ме ну пер спек
ти ве и то на.

d Пра ти те мо тив од ри ца ња (од сла ве, бо гат ства зе маљ ске кра со те) 
ко ји је те мељ све ти те ље вог уз ди за ња. За што је то услов ду хов ног на пре
до ва ња? Шта Си ме он прет по ста вља свом зе маљ ском бла гу? У че му је ве
ли чи на Си ме о но вог под ви га?

d Ова слу жба је исто вре ме но и по хва ла све том и мо ли тва ње му. Шта се 
ве ли ча, а за шта се мо ли? Да ли Св. Са ва мо ли за лич ну, при ват ну до бро
бит? Да ли се пи сац слу жбе по ста вља као при ват на лич ност или као члан 
цр кве не за јед ни це? Образложите.

d Си ме он је за жи во та утвр дио срп ску др жа ву. Ка кав но ви вид до би ја 
ње го во ста ра ње о ро ду и по том ству? Уо чи те на ци о нал ну ди мен зи ју ре ли
ги о зног до жи вља ја.

d Ко ји је исто риј ски и над и сто риј ски зна чај Си ме о на, оца срп ског на ро
да и др жа ве? Од ка квог је на ци о нал ног зна ча ја по што ва ње ње го вог кул та?

d У Са ви ном го во ру још увек се осе ћа не по сред ни, лич ни од нос пре
ма све ти те љу. Ко ја ме ста у слу жби све до че о то ме? Где пре по зна је те да је 
Слу жбу пи сао не ко бли зак све том?

d Обра ти те па жњу на ком по зи ци ју ових хим нич номо ли тве них пе са
ма: сва ка по чи ње обра ћа њем, за тим сле ди нај ра зви је ни ји део – ве ли ча ње 
ду хов ног под ви га, пу та ко јим је оства рен иде ал све то сти; пе сма се за вр
ша ва крат ком мо ли твом. Ово је об лик ве ли ког бро ја цр кве них пе са ма. 

Свети Симеон Мироточиви, фреска, 
Пећка патријаршија, XIII век



ТРЕ БА ЗНА ТИ И ОВО

Слу жбе и по хва ле Ср би ма све ти те љи ма већ по сво јој на ме ни, ис пу
ње не су ко ли ко ре ли ги о зним, то ли ко ро до љу би вим ми сли ма и осе ћа њем. 
Оне су ко ли ко хим не то ли ко мо ли тве, на ста ле из све о бим ног осе ћа ња 
ду хов но га све та. У њи ма не ма ни чег де скрип тив ног, и ма ло је  на ра тив ног. 
Сва у сим бо ли ма и фи гу ра ма, та по е зи ја је сва у ис по ве сти, а ње ни пе сни
ци у ек ста зи („Си ме о не бла же ни, мо ли за спа се ње... Хри ста Бо га мо ли не
пре ста но за све нас“). На пи са на у не јед на ким сти хо ви ма (тзв. ли тур гиј ски 
сти хо ви) и без ри ма, она је има ла сво је утвр ђе не фор ме, ко јих се стро го 
при др жа ва ла. То је цео је дан си стем пе снич ких об ли ка, ко ји се ве ко ви ма 
ни је ме њао. Ње не слу жбе све ти те љи ма – срп ским, као и оп ште хри шћан
ским – де ле се на тро па ре и кондаке, на ка но не и сти хи ре, и сва ка се пе
сма пе ва на од ре ђе ни глас, ко јих је осам (ок то их). Мо но то ни је ту сва ка ко 
има, али и до сто јан стве но сти и уз ви ше но сти, као и аку стич не звуч но сти 
у хра му у ко јем се пе ва ју.

(Ми лан Ка ша нин, Српска књижевност у средњем веку)

ПОЈМОВНИК

Слу жба – спој ра зних бо го слу жбе них и пе снич ких вр
ста (ка но на, сти хи ра, мо ли тви, тро па ра, кон да ка, ака
ти ста...) у це ли ну стро го утвр ђе ну од ре ђе ним да ном, 
пра зни ком и све ти те љем ко ји се про сла вља. Ве ћа 
књи жев на це ли на, али и бо го слу жбе ни фе но мен усме
рен на „слу же ње“ Бо гу и ве ли ча ње све ти те ља ко ји се 
про сла вља. Слу жбе срп ским све ти те љи ма са ку пља не 
су у збор ни ци ма ко ји су на зва ни ср бља ци. 

Ка нон – низ утвр ђе них пе са ма ко је се пе ва ју у јед ном 
од осам гла со ва. 

Тро пар – кра ћа цр кве на по хвал на пе сма по све ће на 
пра зни ку или све цу, на ме ње на пе ва њу. Пред ста вља 
нај ста ри ји об лик бо го слу жбе не пе сме. 

Кон дак – кра ћа бо го слу жбе на пе сма ко ја хим нич но 
про сла вља све ца или пра зник. 

Мо ли тва – лир ски ин то ни ран текст у об ли ку апо 
 с тро  фе; пе снич ко обра ћа ње Бо гу, Бо го ро ди ци, све ци
ма и ан ђе лу чу ва ру. 

Плач – сво је вр сна ту жба ли ца ве за на за би блиј ске мо
ти ве. Лир ска књи жев на вр ста ви зан тиј ске књи жев но
сти ко ја има узор у Пла чу Је ре ми ји ном над Је ру са ли
мом. Плач се мо же ја ви ти и у окви ру не ког обим ни јег 
де ла, нај че шће жи ти ја. Срп ску књи жев ност од кра ја 
XIV ве ка обе ле жио је ве ли ки број пла че ва ко ји ука зу ју 
на тра гич ну и не из ве сну на ци о нал ну суд би ну по сле 
Ко со вског боја.
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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.


