
1 
 

Дарко Савић, мастер теолог,  

свештеник СПЦ, Лакташи,  

Република Српска 

 

ТЕМА: ЛИТУРГИЈСКО ПОЈАЊЕ – БОГОСЛОВСКЕ СМЈЕРНИЦЕ ЗА 

БУДУЋНОСТ СРПСКОГ ПЈЕНИЈА 

САЖЕТАК: Народна традиција је одувијек била инспирација за свештену 

умјетност. Истовремено, из свештене умјетности се много тога преливало у народ и 

остајало као дио етоса. Појање у православним храмовима садржи елементе народног 

опуса јер је то народни позив упућен Творцу. Истовремено, то појање мора да испуни 

своју богослужбену намјену.  

Данас се од црквене умјетности очекује очарање и естетско – духовно испуњење. 

Због тога се дешава да се пјевница претвори у концертни подијум за гласовно и 

умјетничко надметање. Литургијско појање мора бити ослобођено страсти и постати 

појање којим се умножава благодат Духа. 

Појање дефинишемо као црквено, богослужбено пјевање и тиме га разликујемо 

од сваког другог пјевања. Изводи се искључиво гласом јер је глас словесни, човјечији 

(богомдани) апарат којим вршимо дијалог са Богом. Бог се човјеку обраћа ријечју, а 

човјек, пошто нема савршену ријеч, Богу узвраћа појањем. Ријеч изражена кроз појање, 

говори много више од саме, изговорене ријечи. Појањем обожујемо вријеме и простор и 

тако постајемо учесници у божанском домостроју спасења. 

Из овога се већ види да на Литургији сви морамо појати, и то не по нечијем укусу, 

него свједочећи Истину. Тражимо Архетип нашег постојања и покушавамо га остварити 

у нашим животима. Појањем доживљавамо откровење и преображавамо своју личност 

до висине Духа Светог.  

Појање, као и остале свештене умјетности, у потпуности изражава Цркву као 

икону Царства која се остварује кроз заједницу људи са људима и са Богом. 

Богослужбени живот и литургијска умјетност не смију бити обиљежени 

антропоцентризмом и сентиментализмом, нити посматрани и доживљени као допуна 

актуелног потрошачког духа, јер су у супротности са подвижничко – литургијским 

начином постојања у Цркви. 

Данашње појање пролази кроз својеврсну кризу и очигледно је да треба 

доживјети обнову. У ком правцу ће она ићи? О томе ће суд дати народ кроз праксу, али, 

теолози и музиколози би требали поставити оквире и смјернице у којим ће се та обнова 

кретати. 

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Литургија, појање, Црква, умјетност, Архетип, обнова. 
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ЛИТУРГИЈСКО ПОЈАЊЕ – БОГОСЛОВСКЕ СМЈЕРНИЦЕ 

ЗА БУДУЋНОСТ СРПСКОГ ПЈЕНИЈА 

 

Бог је сву творевину створио ни из чега са жељом да она вјечно постоји, у 

заједници са Творцем. Свијет је требало да буде уздигнут и принесен Богу Оцу, али не 

као нужност и морање, него као уздарје, благодарење и љубав. Зато је Бог створио 

човјека боголиког, словесног и слободног. У човјеку се Син Божји оваплотио, постао 

човјек, да тако сву творевину узнесе у заједницу Оца и Сина, те да кроз Сина излије на 

њу Духа Светога, Животодавца. То је Божанска превјечна жеља, због које смо и добили 

биће. То је циљ нашег постојања – циљ у којем је усмјерена историја (вријеме) – да 

постанемо богови по благодати, народ Божји, синови Божји, да свијет преобразимо у 

Царство Божје.  

Но, човјек се није сагласио са том вољом. Прародитељи су одлучили да буду 

богови без Бога, а човјек је свијет умјесто Богу, принио себи. Одвојени од Духа 

Животворног, човјек и свијет окусили су стање необожења своје природе: болест и смрт. 

Бог није оставио свијет и човјека. Не нарушавајући човјекову слободну вољу, Бог својим 

промислом, води свијет ка циљу. Тако наша, људска историја, постаје рвање са Богом 

(упор. Пост. 32. 24 – 28), или како то Берђајев каже: „Мјешавина Божје промисли, 

људске слободе и природне нужности“.  

Човјек је створен по лику и обличју Божјем и као такав, тежи да се сједини са 

својим Створитељем. Човјек је створен добар, у природној вољи и створен је да живи 

вјечно, да не пропадне. Прародитељским гријехом, стичемо личну вољу и падамо у 

дубоке поноре страсти, обамрлости осјећања, отупјелости вјере... Гријех постаје нешто 

с чиме човјек живи и умире. Човјек покушава својим знањем и пренаглашавањем разума 

досегнути и премашити Бога, па долази до посебне горде самосвијести коју су Оци 

називали „високоумљем“. Усљед те гордости, човјек себе испуњава самозадовољством 

и самодовољношћу. Иако душа жели да задобије заједницу са Богом, тијело због своје 

поробљености страстима, одбија да слиједи пут душе и тако долази до физичке 

онемоћалости тј. преношења болести са душе на тијело. Због тога нас Предање учи да 

треба усклађивати дјеловање душе и тијела.  
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Управо музика, нарочито духовна, данас представља једну од моћних карика у 

спајању душе и тијела. Често психолози препоручују духовну музику као терапију да би 

помогли растрешеној личности. Да ли је то тако? Да ли је музика заиста тај потребни 

надражај који ће покренути лавину осјећања у човјеку и помоћи му да се духовно 

покрене и уздигне? Или можда, сама музика (а и друге умјетности) изазива емоције које 

ће пробудити у човјеку осјећај усхићености (благодати), који без правилног духовног 

руковођења може повести човјека да фантазира што понекад доводи до психолошких 

проблема1?   

ПОЈАЊЕ У ДЈЕЛИМА СВЕТИХ ОТАЦА 

У дјелима светих отаца нема много дискусије о музици. Она се углавном 

подразумијева као једногласна, вокална и као саставни дио богослужења. Учење 

Источних Отаца о појању неселективно је раширено у њиховим бројним списима, 

углавном развијајући идеје садржане у Новом завјету. Многи од великих Отаца Цркве 

живо говоре о употреби псалама, славословља и других пјесама као средства 

богослужења. Ипак, у њиховим дјелима, о појању нема посебних одредби ни упутстава. 

Углавном се у њиховим поукама провлаче размишљања о начину и смислу употребе 

појања, али ријетко када директно објашњавајући везу са Царством. Они су више 

посвећени догматици, апологетици, антропологији, подвигу, молитви... Из посредног 

закључивања, можемо доћи до сазнања да се за свете Оце појање најчешће помиње као 

нешто што се подразумијева само по себи, што постоји константно и неупитно.  

Св. Кирило Јерусалимски2 –упућује нас на пјесму анђела говорећи: ...Свет, Свет, 

Свет је Господ Саваот (Ис 6. 2,3) – „Због тога и ми понављамо ово богословље које 

примисмо од Серафима да бисмо постали заједничари у појању химни заједно са 

наднебеском војском. Осветивши себе овим духовним појањем ми молимо 

Човјекољубца Бога да ниспошље Духа Светога на предложене дарове... “3 Свети Кирило 

недвосмислено говори о одговарању народа на Литургији и појању Литургије: „Послије 

тога ви слушате појца који вас пјесмом позива на причешће Светим тајнама...“4 „О 

Божанским пјесмама, препуним цјеломудрија и указивања на страдање Христово, 

размишљај трезвено“5 Овај благочестиви Отац, у својој „Бесједи на Сретење“6 позива да 

                                                           
1Довољно је прочитати „Трагедију генија“ да би схватили о чему говорим. 
2Кирило Јерусалимски, Катихезе, Хришћанска мисао, 2001. 15 
3К. Јерусалимски, Тајноводствена поука пета, 6,7. у: нав. дјело, стр. 27, 283 
4К. Јерусалимски, Тајноводствена поука пета, 20. у: нав. дјело, стр. 27, 286 
5К. Јерусалимски, Беседа о раслабљеном у бањи, 11. у: нав. дјело, стр. 27, 293 
6К. Јерусалимски, Беседа на Сретење, 3,4,14,16. у: нав. дјело, стр. 27, 303-308 
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сви појемо са анђелима, сви да славословимо: „Са анђелима ускликнимо пјесму 

анђеоску: Свет, Свет, Свет је Господ Саваот7...“. „... И сваки народ нека поји, свако нека 

пјева и славослови Бога“. „Видите Јудејци и вјерујте да ово Дијете химном славе 

анђели;“. „Сада и свагда запојмо празничне химне; ликујмо заједно са Анђелима...“. 

Један од највећих отаца и учитеља Цркве, Свети Василије Велики, о појању има 

високо мишљење: „Има ли ишта благословенијег него... журити на молитву у освит зоре 

и приносити Творцу славословља и пјесме“? У другом писму каже да се путем појања 

ојачава пажња и чува ум од лутања.8  

Његов савременик, Свети Јован Златоусти, такође међу највећим оцима и 

учитељима Цркве Христове, тумачећи 41. псалам каже: „Ништа, ништа не уздиже душу 

толико и не даје јој крила, ослобађајући је од земље и од привезаности тијелу, ништа 

толико не покреће душу ка премудрости и ка презирању свих брига овога свијета као 

једногласна мелодија и ритмичне свете пјесме“. Тумачећи посланицу Ефесцима св. 

Златоусти говори: „Они који пјевају црквене пјесме испуњени су  Светим Духом, а они 

који пјевају сатанске пјесме испуњени су нечистим духом“9. Тумачећи стих апостола 

Павла: „Са псалмима, химнама и духовним пјесмама, од благодати појући у срцима 

својим Богу, каже да не треба да пјевамо псалме само устима, него у стању духовне 

трезвености: „Јер тек то је појање Богу – остало је само пјевање у вјетар“10. Овај 

светитељ нам каже и да су „Химне светије од псалама, пошто анђелске силе пјесмама 

славе, а не псалмима“11. 

Свети Атанасије Велики примјећује да кроз појање „Нестаје у души немир и 

грубост и неред и разгони се туга“. А мало касније он додаје да они који знају појање 

како треба, „поју не само својим устима, него и својим умом, и много користе не само 

себи већ и онима који желе да их слушају“ 12. Њихов савременик, Свети Григорије 

Нисијски, нам говори да: „Врлински живот и размишљање о горњем, и то да наш 

                                                           
7Исаија, 6.1-3 пророкује о виђењу „Господа гдје сједи на престолу високом и уздигнутом, и скут му 

испуњаваше цркву. Серафими стајаху више Њега, сваки их имаше шест крила: двема заклањаше лице 

своје и двема заклањаше ноге своје, а двема лећаше. И викаху један другоме говорећи: „Свет, свет, свет 

је Господ над војскама, пуна је сва земља славе његове“. 
8Константин Каварнос. Византијска мисао и уметност, у: Теолошки погледи, бр. 1-2, Београд (1978), 1 - 

97 
9К. Каварнос, нав. дјело, стр. 28 
10К. Каварнос, нав. дјело, стр. 28   
11Стефан Илкић,  Песма и појање у хришћанској Цркви, у: Православна мисао, свеска 1, Београд (1959), 32 

- 40 
12К. Каварнос, нав. дјело, стр. 28  
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инструмент (глас) прима од небеских и узвишених виђења, то је пјесма Богу која се 

остварује не силом ријечи, него узвишеним животом“13. 

Свети Максим Исповједник у „Мистагогији“ каже: „Духовна сладост 

божанствених пјесама, говорио је Старац, изражавају насладу божанствених блага, која 

узноси душе ка чистој и блаженој љубави Бога, и која сугерише још већу мржњу према 

гријеху“. Обраћајући се свима који тврде да воле Бога, бодри их да се посвете појању и 

молитви без тромости. 

Свети Симеон Нови Богослов много говори о смјерности и важности свјесног 

учествовања у појању, а касније он додаје: „Ако вас замоле да будете канонарх хора, 

немојте то радити безбрижно и олако, него смислено и са великом пажњом, као да својим 

гласом и руком ширите божанске ријечи вашој браћи, пред Царем свих, пред Христом“. 

Другдје запажа да онај ко је постао смјеран, као што прави хришћанин и треба да буде, 

да ће он пјевати нову пјесму Господу, тј. да ће благодарити Богу чистим и скрушеним 

срцем – јер чисто срце је оно које је и смјерно. Сваки други облик појања сем овог 

узалудан је и некористан. Јер онај који не пјева псалме на овај начин не може ни да 

разговара са Богом путем молитве, мада се труди много. Он ће пјевати и говорити 

молитве само устима, али ће својим умом мислити о свим оним стварима које изазивају 

гњев Божји“14. Млитавост приликом појања осуђена је од стране Отаца.  

 

КАНОНСКО ПРЕДАЊЕ ЦРКВЕ О ПОЈАЊУ 

 

Правила која су дата на саборима и правила Светих Отаца не дају много 

упутстава о појању, него се оно подразумијева, али ипак, сасвим је и ово довољно да 

бисмо видјели колико пажње је посвећено тој пракси. Нарочито, у многим правилима, 

чак инсистирају да појци буду рукоположени у клир црквени. 

Трулски Сабор, правило 75. заповиједа да „ Који долазе у цркву ради пјевања, 

желимо да не користе разуздану вику и да не изводе било шта што није сагласно цркви, 

него морају да приносе највећом пажњом и скрушеношћу пјесме Богу...15“. Исти смисао 

                                                           
13Св. Григорије Нисијски, Коментари на наслове псалама, 2, 3 (PG44,497 А) 
14К. Каварнос, нав. дјело, стр. 28 
15Зборник канона Православне Цркве, Сремски Карловци, 1997. 
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има и Лаодикијски помијесни сабор када каже: „Осим канонских појаца, који стају на 

амвон и поју из књиге, нико други не може појати у храму“. 

„Правила Николе Цариградског16“, правило 1. читамо да 33. правило трулског 

сабора не допушта ни монаху који није произведен за чтеца да пјева или чита са амвона, 

а исто тако и 15. и 21. правило лаодикијског сабора и 14. правило другог никејског 

сабора... 

Занимљиво је да напоменемо, да у документима Другог ватиканског концила17, 

конституција о Светој Литургији (Sacrosanctum Concilium), скоро читавим текстом (SC 

11, 12, 13, 14... 29, 30... 36/2,3,4...) позива и обавезује на што скорије објављивање и 

усклађивање превода текста Литургије на народне језике, као и што веће учествовање 

народа у појању. Данас се можемо увјерити у пракси, да је ово дало резултат и данас 

скоро сви вјерници у Римокатоличкој цркви пјевају и активно учествују у 

богослужењима. 

 

ПОЈАЊE КАО ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО 

 

Са човјечанске стране, богослужење је прије свега исповједање, свједочанство 

вјере, а не само изливање осјећања. Управо због тога, догматски и богословски спорови 

су оставили упадљив траг у историји богослужбене поезије. 59. и 60. правило 

Лаодикијског Сабора забрањује псалме и химне које нису канонске, свештене, јер често 

у себи садрже догматске заблуде и двосмислености, а оне су најпогодније за протурање 

лажног учења. Због тога, тежимо да се молимо „Ријечима Духа“ (Ријечима из Светог 

писма) и треба се уздржавати од стварања нових химни јер то дидактички може изазвати 

негативне посљедице – разне јереси. Некада су псалмима и библијским химнама 

придодати стихови из отачких дјела. Релативно касно и веома поступно развија се нова 

богослужбена поезија, на новој основи, стварањем нових химни у храму Свете Софије 

(Цариград), на Синају и лаври Светог Саве Освећеног.  Јавља се потреба за „Уставом“, 

„Типиком“ као примјером образца којим би се утемељио већ обликовани чин.  

                                                           
16Зборник канона Православне Цркве, Сремски Карловци, 1997. 
17Drugi vatikanski koncil, Dokumenti, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008. 
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 Богослужење има дидактички, поучни карактер, јер садржи право богатство 

пјесама које су испреплетене са читањима из Старог и Новог Завјета, са поукама светих 

Отаца, поукама из аскетских зборника и житија, те се на тај начин пројављује као 

својеврстан источник, који омогућава свакоме од нас да се још више удуби у истине 

православног богословља.  

Оци нису тражили сазнање на рационалистички начин, него полазе од 

религиозног вјеровања, од слободног усвајања Откровења. Откровење, као Божји 

ауторитет је апсолутно, па вјера за њих није „скок у мрак“, него је разум у складу са 

природом који води достизању чистоте, односно светости.  Плодови светости и мирне 

савјести су унутарњи мир, нада, морална храброст, одсуство страха од смрти, 

узвишеније сазнање, духовна љубав и нарочито радост, коју не може створити ништа 

што је овоземаљско, него једино „духовни успјех и чиста савјест. Зато је човјек чисте 

савјести, макар био обучен у рите и мучио се глађу, у бољем расположењу него они који 

живе као размажени мекушци“.18  

Појањем се човјек уподобљава Богу, тражи израз којим ће превазићи 

овоземаљско чулно и тјелесно говорење и подићи га у вишу сферу којом ће прићи 

Божјем бићу. Појањем ми преображавамо своја чула и осјећања. Појањем превазилазимо 

свакодневну, говорну комуникацију и уздижемо је на ниво на којем, немоћни и неуки, 

покушавамо на узвишенији начин прославити, захвалити и замолити Творца Неба и 

Земље, да му отпошаљемо своју поруку љубави, а да би Он општио са нама. Сваком 

отпојаном химном, осветили смо дио времена и послали га Господу у вјечност.  

 

ИКОНОЛОШКИ СМИСАО БОГОСЛУЖБЕНОГ ПОЈАЊА 

 

 У Еванђељу су „овај свијет“ и „Царство небеско“ повезани кроз напето 

сапостојање и борбу. За прве хришћане, свеобухватна реалност и потресна новина било 

је управо приближавање Царства, које, иако невидљиво међу нама, већ постоји, сија и 

дјелује у овоме свијету19.  

                                                           
18Ријечи св. Јована Златоустог; К. Каварнос нав. дјело, стр. 28, 27 
19Александар Шмеман, Евхаристија, Манастир Хиландар, 2009. 
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Због тога су светитељи на иконама често изображени без сјаја у очима, без 

сијенке, противно анатомским одликама човјека... јер иконописац не жели да изобрази 

нешто овоземаљско, него он треба да обезбиједи опажање духовног свијета, који је 

другачији од овог нашег – опажајног, физичког свијета у којем живимо. 

Црква је богочовјечански организам, тајанствено Тијело Христово. У Цркви, 

према Светим оцима, богослужење је једно на земљи и на Небу, и један исти хор узноси 

славу и хвалу Светој Тројици једним устима и једним срцем. За такво, небеско, 

пјесмопјеније, потребно је уподобљавање човјека и стремљење ка Узору, Архетипу, који 

представља Истину до које се подвигом уздижемо и посредством свештене умјетности 

свједочимо. Када достигнемо тај степен духовног гледања, ми Истину не видимо 

непосредно, него као одраз у огледалу, видимо је као Икону. То је због тога што су 

различите онтолошке равни човјека и Бога, иако се Логос оваплотио. Ако је људски дух 

довољно чист и „огледало углачано“, онда је одраз Лика препознатљив и од њега се 

разликује по томе што не постоји сам по себи, него постојање прима од Архетипа којег 

одражава. Црква је Икона Царства Небеског и то ће остати до поновног доласка 

Христовог када ће престати бити Икона и постати „Оригинал“. Општим васкрсењем 

настаје гледање „Лицем у лице“. Када стваралац духом гледа Архетип, Прволик, он 

преко свештене умјетности свједочи ту реалност. Будући да је немогуће тај доживљај 

представити непосредно, он њу у материји слике (иконе) или пјесме интерпретира преко 

успостављених умјетничких архетипова. Икона јесте „одраз у огледалу“ Царства 

небеског, па на њој не можемо сликати све шта нам падне на памет. Такође, не можемо 

свакако и свашта појати, јер је и то одраз Царства небеског. 

 У свештеном појању, Архетип је небеско, анђеоско појање, а умјетнички архетип 

је осмогласни систем. Тај систем је отјелотворен у појачкој богослужбеној књизи 

„осмогласник“, па је то једино примјерено појање у православним храмовима. У појању 

уопште није од пресудног значаја естетска љепота, него оно што је Икона и Истина, оно 

што пројављује Царство Небеско. 

 

БОГОСЛУЖБЕНО ПОЈАЊЕ КАО МОЛИТВЕНИ ИЗРАЗ 
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Смисао хришћанског подвига није толико у подвигу и самоумртвљењу, колико у 

молитви. Молитва је дар и немогуће је својевољно доћи до њега. „Ако још ниси примио 

дар молитве, или дар појања псалама – упоран буди у стрпљењу и примићеш“...20 У мјери 

духовног узрастања душа постаје све ћутљивија и једино се срцем моли или поје, а не 

звучним ријечима. 

 Појање као средство молитвеног и славословног односа разумне природе (људи 

и анђела) са Тројичним Богом, јесте вид догматско-етичког богословља21, јер су у њему 

заступљене двије стране: Бог и Његова творевина. У том контексту, кроз појање се 

показује однос Бога према свијету и однос свијета према Богу. Појање је, такође, и 

тумачење, вредновање тог односа. Видљива страна тог односа је показивање Божје 

љубави према нама и наше душевно усхићење и расположење према Њему. Кроз овај 

однос, Бог нам открива своју ријеч коју ми остварујемо у вјери и пракси Цркве (догма и 

морал). Када је појање у питању, ова откривена ријеч је на првом мјесту, а мелодија и 

ритам су њени пратиоци, односно, ријеч се пројављује кроз мелодију и ритам. 

Кроз историју, божанска дејства (тј. чуда) су прихватана и потврђивана кроз 

појање. У Лк. 19,37-38 видимо да су пјесме захвалности пјеване приликом исцјељења 

слијепог. Приликом освећења старозавјетног храма, на молитве и појање народа, Бог 

одговара чудом Свога присуства у форми облака (2. Дн. 5-7). Апостол Павле и Сила у 

тамници пјевају химне Богу, након чега чудесно бивају ослобођени (Дап. 16,25). 

Откривење Јованово наводи мноштво појања анђела приликом свршетка овога свијета. 

Из ових примјера видимо да су појање и чуда Божја повезани и међусобно се допуњују. 

Чуда су одговор Бога на наше молитве (појање). 

 

ОТКРИВЕЊЕМ И ПРЕОБРАЖЕЊЕМ ЛИЧНОСТИ КА „НОВОЈ 

ПЈЕСМИ“ 

 

Откривење као непрестани сусрет Бога и човјека, својом вјечном динамиком 

онемогућава постојање било каквог традиционализма и конзервативизма, мада, са друге 

стране постоји „статичност“ једног, вјечног и непромјењљивог Бога Тројице и Његове 

                                                           
20Г. В. Флоровски, нав. дјело, стр. 32, 185 
21Јован Пурић, Црквено појање – дар Божји анђелима, Православље бр. 1043, Београд,  септембар 2010., 

стр. 4 
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Истине. У таквом споју статике и динамике рађа се свештена умјетност, која и сама, као 

и откривење, има историјску и надисторијску димензију. Те двије димензије имају 

пресудан утицај на стилске карактеристике свештене умјетности, па неки од слојева 

подлијежу, а неки не подлијежу промјењљивости у времену и историји. Будући да се 

путем откривења истинити Бог открива људима, онда и умјетничка свједочанства тог и 

таквог откривења морају да имају у себи исту мјеру истинитости. Несумњива 

истинитост откривења узрокује иконичност свједочења, јер Истину царства Божјег не 

видимо и не чујемо непосредно као такву, већ опажамо њен одбљесак, одраз као у 

огледалу, па се подразумијева неидентичност оригинала и његове слике, иконе. 

Бестјелесни и без-облични Бог некада није био изобразив. Сада, након јављања у плоти 

и живота међу људима, Бог постаје изобразив и ми га својом плоти изображавамо, 

приказујемо на иконама Његову видљиву страну и појемо о Богу откривеном и личном. 

Сав свијет је у покрету, у тежњи. Бог је изнад покрета, не креће се, него се све 

креће према њему. Према њему се креће њиме створени и покренути ум. Један дио тог 

покрета је појање којим преображавамо своју тварност и уздижемо је у нешто љепше. 

Препознајемо Бога кроз величанственост његових дјела и уподобљавајући се Богу 

гласовним апаратом (створеним) величамо Бога нествореног на најдивнији начин којег 

само човјек може произвести. 

Приликом Преображења Христовог, ученици су постали нешто друго – 

удостојени су да виде божанску славу. Бог преображава човјека чинећи га способним и 

достојним да узме учешћа у заједници коју човјек није могао ни да замисли. Христос 

призива човјека да учествује у Њему (Христу) говорећи: „Узмите једите; ово је Тијело 

моје... пијте из ње сви; ово је Крв моја...“22. Зато је ап. Павле, као онај који је окусио 

Тијело и Крв Господњу, могао рећи: „Ја више не живим, него живи у мени Христос“23. 

Христос је „Пут, Истина и живот“24, и то Истина која стоји наспрам психолошког и 

идеолошког приступа модерног човјека. Истина коју оваплоћије Христос „није од овога 

свијета“ него од Будућег па истинити живот није условљен било каквим овостраним 

својством творевине. То је егзистенцијална чињеница, живи опит општења са Истином 

и Животом par excellence у догађају Цркве, када се сабере сва Црква заједно, на исто 

мјесто – тј. у светој Евхаристији као мјесту Истине, као сабрању, општењу и заједници. 

Отуда нераскидиво јединство и спој lex orandi и lex credendi у вјери Цркве.  

                                                           
22Мт 26, 26-28 
23Гал. 2,20 
24Јн. 14,6 
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На Литургији се сабирамо не да бисмо стварали Литургију, него да би Литургија 

нас обликовала. Умјетност не би смјела бити испред тога задатка. Појање има задатак да 

омогући динамику тајинства, које кроз језик музике преображава окупљену заједницу. 

Из тог преображења литургијске заједнице може израсти „Нова пјесма“ као знак Новог 

живота у есхатону. 

Послије Оваплоћења, појање постаје литургичка црквена установа. Оно постаје 

фактор човјековог преображења у нови живот, јер изражава нову вјеру, ново 

богослужење, нови начин постојања, и све то у васељенским димензијама. Обожени и 

охристовљени човјек, стваралац, преображавајући себе, преображава и цјелокупну 

творевину. Пошто ствара у садејству са Духом Светим и сам посједује свештеност, тако 

да све што ствара такође има свештеност. Тако човјек постаје са-стваралац са Духом. У 

супротном, човјек често постаје рушитељ и сметња у Божјем домостроју. Чињеница је 

да Дух Свети изграђује Тело Христово и кроз појачку службу. 

 

ЛИТУРГИЈСКО ПОЈАЊЕ - УЛОГА И ЗНАЧАЈ 

 

Без подвижничког настројења човјекове душе, али и надахнућа свише, није 

могуће досегнути до исконског доживљаја небеске пјесме анђела и светих, који сви 

заједно и без престанка поју Богу пјесму нову (Пс. 149, 1; Откр. 14,3). Истински 

поклоник пјенија, који је осјетио предокус радости Будућег вијека, са свештеним 

трепетом захвата из неисцрпне ризнице божанске славе, објављује Име Божје браћи 

својој и усред сабора пјесмом Га велича (Јевр. 2, 12)25. 

Појање је „Кушање ријечи“ – у свој њезиној слаткоћи или горчини26. Литургијско 

појање је увијек синергија са Ријечју која се објављује и утјеловљује у заједници 

вјерника, па се ријечи литургијске пјесме доживљавају као „одломци Ријечи - Логоса“ 

који се даје као хљеб живота27.  

Појање је дар Божји анђелима и људима као начин заједничења са њим. Оно је 

такође повезано са нашом дихотомном природом. „Христос је узео тијело и душу јер је 

                                                           
25Весна (Сара) Пено, Из Хиландарске појачке ризнице - Викентије Хиландарац, Арт Принт, Нови Сад, 

2003., стр. 19 
26Ante Crnčević i Ivan Šaško, Na vrelu liturgije, Zagreb, 2009. 
27C. Valenziano, преузето из: Crnčević Ante i Šaško ivan, Na vrelu liturgije, Zagreb, 2009.145 
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човјек састављен из тијела и душе; зато је и крштење дводијелно, водом и духом; и 

заједница, и молитва, и појање, све је из два дијела тјелесно и духовно“. (Св. Јован 

Дамаскин, апологетска слова против клеветника икона PG 94, 1336).  Дводјелну природу 

појања Дамскин вјероватно види у чињеници да је оно молитва и музика, ријеч и 

слушање, учење и педагогија28. 

Духовна музика је средство богослужења и обожавања. На другом мјесту, она је 

средство за сопствено самоусавршавање, за испољавање и његовање човјекових виших 

мисли и осјећања, као и средство одбране и чишћења од његових нижих, непожељних 

мисли и осјећања. 

Литургијска музика говори о музичком и умјетничком (са онога свијета) 

слављењу и доживљају Ријечи, или, можемо рећи, о причешћу Божјом Ријечју. Због тога, 

у богослужењима су скоро искључиво опјеване Ријечи из Светог Писма. Свето Писмо, а 

нарочито Псалтир, представљају најстарију хришћанску пјесмарицу. Зато није могуће 

уношење нових пјесама у Литургију29. Главна одредница литургијског појања је Божја 

Ријеч која се појањем наговјештава, разматра и слави. Узвишеност Ријечи не допушта 

да глас надјача њезину снагу30. Глас човјеков је одговор на Ријеч или отварање душе, 

„Отварање схватања“ и њезину силаску у вјерников живот. Пјевачев глас је рухо Ријечи 

која се у богослужењу утјеловљује и спасењски дарује. 

Из свега видимо да није задатак појања да учини Литургију свечанијом, него 

Литургија треба да обликује појање! Хоровођа не смије испуњавати „ухо“ сабраног 

народа угодном и свечаном музиком, него мора изграђивати и његовати литургијски дух, 

смјерним и побожним појањем како бисмо извели обнову литургијског појања, те да 

                                                           
28Ј. Пурић, нав. дјело, стр. 4 
29На жалост многих умјетника који би се радо исказали пишући нове и чак умјетнички дотјераније 

Литургије. Многи компонују дијелове или читаву Литургију из разних разлога. Интересантан је примјер 

- г. Миливоје Црвчанин који је компоновао литургију за мјешовити хор, симфонијски оркестар, четири 

вокална солиста, харфу и оргуље. Добро је да има и таквих људи, да се проширују видици и развија 

умјетност, али, дефинитивно, таква умјетност не може бити уврштена у богослужење из свих горе 

наведених разлога. То исто важи и за паралитургијске пјесме настале за вријеме богомољачког покрета. 

О томе је написан обиман рад: докторска дисертација проф. др. Драган Ашковић, ментор проф. др. 

Димитрије Големовић; одбрањена на Универзитету у Бањалуци, факултет музичких умјетности, 2011. 

год. 
30Због тога није дозвољено форсирање гласа, концертирање за пјевницом. Хорско пјевање замагљује Ријеч 

па она губи своју снагу. У пракси, често појемо на бас или полифоно. Такво појање такође заглушује 

основну мелодију - што и није неки проблем јер се то може ријешити добром интерпретацијом, али, 

недопустиво је да такво појање заглушује текст – Ријеч Божју, која мора бити у првом плану. 
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оздравимо од „литургијске наглухости“ која је често угрожена „музичком 

заглушношћу“31. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

У тематски овако широко заснованом раду, неизбјежно је наићи на поставке са 

којима се мање или више, не бисмо могли сложити. Тренутно то можда и није превише 

важно, јер се отварају многи путеви и, надамо се, „отвара схватање“ колико је ова тема 

важна. Доба у којем живимо, препуно криза и реформи, с правом изазива двоумљења и 

несигурност. У тај простор се лако населе идеолошке носталгије или се на драматичан 

начин живе оправдане забринутости. Због тога, свједоци смо често и жучних расправа о 

исправности и аргументацији за ову или ону врсту појања. 

Било би добро одговорити на ова и на многа друга питања прије него што можда 

почнемо да „одлучујемо“ какво ће бити српско појање у будућности: У чему је разлика 

између пуког копирања и уподобљавања које у православној црквеној умјетности 

представља важан и обликотворни принцип? Шта се подразумијева под стваралачком 

слободом у датом систему и колики степен и какве слободе уопште постоје у било којој 

врсти било које умјетности? Због чега постоје, и зашто су неопходни свештени канони, 

како помоћу њих умјетник остварује слободу, у ком правцу је усмјерена слобода и 

зашто...? На ово бисмо могли додати још повећи ред питања која су отворена и на која 

су понегдје у свијету дати одговори, али код нас, сигурно, многи још увијек нису 

усвојени.  

 По својој унутрашњој суштини, византијска химнографија је истовјетна са 

византијском музиком, архитектуром и иконографијом. Она се разликује од њих само 

по различитом материјалу којег употребљава, а то је језик. Вриједност средњовјековне 

свештене умјетности није у њеној старини, већ у чињеници да су тада достигнути веома 

високи теолошки, технолошки  и естетски домети који су постали и остали до данас 

непревазиђени узори. 

                                                           
31Ante Crnčević i Ivan Šaško, нав. дјело, стр. 72, 147 



14 
 

Све ово, тужни је показатељ свођења са божанског на човјечанско, са умног на 

разумно, са вјечног на временско, са духовног на душевно, са молитвеног стања на 

емоцију. Тако је икона постала слика, појање је постало пјевање, архитектура храма је 

постала доминантна, храм је постао црква, сасуди су постали лијепи, лик 

свештенослужитеља  се мјери „свиђањем“... Садржаји лијепих умјетности су најчешће 

неспојиви са Истинама православне вјере, а често су и потпуно супротни. 

Релативизовање тих Истина, доводи у питање истинитост Откровења, а самим тим и 

Откровење као акт божанске љубави. Доводи се у питање да ли је Христос заиста „пут, 

истина и живот“? Тако посматрајући, долазимо до низа рашчлањивања и питања која су 

цивилизацију бијелог човјека већ довела до понора у свеопштој појави званој 

секуларизам. 

Појањем на Литургији, ми се, иако у овом времену, укључујемо у будуће вријеме 

и живимо у заједници са Творцем. Све се преображава и ми постајемо нови народ, нова 

твар, пјевамо нову пјесму, пребивамо у новом времену. Преображена је сва твар и 

стајући пред Творца, заједно са небеским силама, све живи и слуша Ријеч Божју и све 

заједно узвикује: Алилуја! Све ходи равномјерним ритмом којег је Господ дао, са 

мелодијом која полази из срца32 (из природног знања) и „отварајући схватање“ за Ријеч 

која нам је дарована, покреће се небеска Литургија. Миријаде сила небеских са нама, 

сабранима, поју Нову пјесму: „Свет! Свет! Свет је Господ Саваот!“  

Благодарећи и приносећи „због свега и за све“, узлазимо у Царство и кушајући 

га, радујемо се, одлучујући да останемо ту33, да се заувијек сјећамо живота будућег 

вијека, а то изражавамо појући Нову пјесму. Таква пјесма се поје једним срцем, једном 

душом, једним језиком и умом. Она је знак нашег пристанка на Откровење и наше 

слободне воље да се сабирамо и са-стварамо овај свијет са Духом у заједници и љубави.  

Лични наш став јесте да што прије морамо превести и почети употребљавати 

преведене богослужбене текстове. То би био први корак у обнови српског православног 

појања. Због тога, неопходно је што прије објавити превод минеја и октоиха на српски 

језик. Тек тада ће народ, који буде разумио Ријеч и на Литургији активно учествовао 

појањем и одговарањем, постати Лаос, народ Божји, и као такав моћи ће одабрати који 

напјев ће користити34, или ће једноставно изњедрити синтезом ранијих, неки нови напјев 

                                                           
32Не из нечије главе, или из „свемира“, него изнутра, из срца, 
33Приликом Преображења, ап. Петар рече Христу: “Господе, добро нам је овдје бити...“ (Мт. 17,4) 
34Наравно да не може неко бирати своје појање, него мислимо на то да различити народи имају различите 

традиције и врсте појања и тешко би било тврдити да нпр. Копти са бубњевима, или афро-православни 
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који ће бити свима доступан и прихваћен. Свакако да појање, као и све остало у Цркви 

Христовој, није статично и непромјенљиво - уколико те промјене не мијењају суштину 

и функцију појања. Равнајући се према Царству Небеском, човјечанство је у развоју и 

сталној потрази за изразом који ће га приближити Богу. 

Света Литургија и друга богослужења не изображавају и подсјећају на Царство 

Божје, него га објављују. Језик богослужења мора бити разумљив савременом свијету 

како би могла реално и истински свједочити Истине које ће довести до спасења овога 

свијета. 

Можда је презахтјевно вјернике, нарочито оне који руководе хоровима, 

упућивати у теолошке и литургијске истине, али то је једини пут који неће изазвати 

жучне расправе о критеријумима, естетском доживљају, умјетничким вриједностима, 

традицији, садржајима, баштини, прилагођавању савременом свијету... него ће 

омогућити да Црква као заједница у којој сви учествују иде ка своме циљу, ка Царству 

небеском. Овакву реформу није могуће наредити и одједном спровести, него се мора 

његовати и одгајити вјерник који ће бити свјестан значаја литургијске заједнице и 

учешћа у њој, не покушавајући притом, да се наметне на овај или онај начин. 

Литургијски изражај се може и треба обогаћивати и мијењати, али не мијењајући свој 

смисао. Свештена умјетност, као и појање и сама Литургија је догађај „превођења“ 

догађаја спасења. То превођење је објавитељски посао који рађа одјек, увученост у 

истинитост, препознатљивост и емоционалност. Литургијско појање не смије бити избор 

нечијег „свиђања“ нити избор дјела културне баштине. Сабрани народ треба да се храни 

духовном храном и узраста ка Царству, а не да „гута“ оно што му диригент одабере као 

„умјетнички високо, захтјевно, што је по његовом укусу“...  

Дакле, никако не смије појање да чини Литургију „свечанијом“, него Света 

Литургија, изнутра треба да обликује појање. Она треба да га изњедри нама и када тако 

дођемо до свог унутрашњег литургијског израза, нестаће расправе и недоумице, тада ће 

наше појање бити литургијско и неће зависити од личног ауторитета, укуса и слично 

томе. Тада ћемо моћи да се преобразимо и обратимо Богу појући једним срцем, једним 

гласом, једним језиком... и сви ћемо бити једно – у једном Царству са једним Богом, и 

као такви, бићемо спремни да заједно запјевамо Нову пјесму, Новог човјека за Нови 

вјечни живот и Ново – вјечно Царство. До тада, све је још један покушај палог човјека 

                                                           
са плесањем Литургије нису подобни и Богу угодни, што опет, не значи да ми требамо на тај начин да 

се обраћамо Богу. 



16 
 

да се сам усправи и себи угађајући подигне до висине човјештва, јадно кибицујући и 

желећи да премаши свога Творца.  

О улози и функцији појања у богослужењу треба у будућности размишљати 

сложено али без претјераног софизма, са пуно суптилних разлика али без појачавања 

неспоразума! Литургијско појање треба бити онакво какво оно и јесте: једноставно али 

не банално; вјернички али не фанатично. Оно треба да доприноси и изражава јединство 

Цркве, да омогући цијелој заједници најпотпуније учествовање у богослужењима и да 

омогућује најпотпуније приношење твари „времена“ Богу. 

Дух Свети нас води у заједницу са Богом и са ближњим. У тој заједници ми 

превазилазимо историјску реалност35 и улазимо у Нову Реалност, јер је Истина свијета 

есхатологија. Све учествује у спасењу и све треба да буде сачувано за вјечност кроз 

заједницу у личности Господа Исуса Христа, са Оцем и Духом, јер је личност носилац 

постојања и очувања цјелокупне творевине, а самим тим и времена – музике (појања). 

 

 

SUMMARY: Folk tradition was an important source of sacerdotal art and vice versa 

sacerdotal art influenced folk tradition and integrated itself into national ethos. Chanting in the 

temples of the Orthodox Church contains elements of folk art and opus because it is an appeal 

to the Almighty. Chanting, at the same time, must fulfill its divine service.  

Sacerdotal art today is expected to enchant and to be aesthetic and spiritual fulfillment. 

It is for this reason that the choir transforms into concert podium for singing and art 

competition. Liturgical chant must be void of passion and be one which multiplies blessings of 

the Holy Spirit.  

Chanting is defined as sacerdotal chanting for purpose of divine service and it is this 

feature that distinguishes this singing from other forms of singing. Chanting implies voice-only 

interpretation because the voice is a reasonable God-given apparatus which serves us to 

communicate with God. God addresses people with His word and people lacking perfect words 

resort to chanting. The words expressed through chanting   speaks volumes. Chanting is our 

way to divinize time and space and by that become participants in the divine home-building of 

our salvation.  

Hence, we are all invited to take part in liturgical chant not following someone's taste 

but witnessing the Truth. What we seek in chanting is the archetype of our existence which we 

try to achieve in our life. Chanting is our way to experience relevation and elevate our Self to 

the height of Holy Spirit.  

Chanting as other sacerdotal arts fully expresses Church as icon of the Kingdom 

realized through community of people with people and God. Divine service and liturgical art 

not to be imbued with anthropocentrism and sentimentalism  nor to be observed and 

experienced as complement of contemporary consumerism, these being in strong opposition 

with ascetic  and liturgical way of being in Church.  

                                                           
35Основ црквеног појања – Осмогласник, такође је везан за „осми“ дан - превазилажење историјске 

„седмице“. 
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Modern chanting is undergoing a crisis and is obvious it longs for a revival. Which 

direction it will take?Although final decision lies with people, it is for musicologists 

and  theologians to set general direction for the future. 

 

KEY WORDS: liturgy, chant, church, art, archetype, revival. 

 
 


