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Апстракт:Представљамо разлоге и предлажемо могућности употребе 

савременог српског језика у свакодневном богослужењу, нарочито када је у питању 

појање. Рад је усмерен ка јаснијем разумевању Речи Божје на богослужењима, 

превазилажењу улоге пасивног лаика на богослужењу и смањивању одвојености између 

црквеног (духовног) и свакодневног (световног), сакралног и профаног у нашем 

друштву
2
. У том правцу гледано, предложени су нотни примери појања парастоса на 

савременом српском језику. 

Кључне речи: појање, Реч Божја, Црква, уметност, парастос. 

Полазна тачка овог рада јесте чињеница да је Логос Божји тај кроз кога је све 

постало. Реч Божја је доказ љубави Божје према творевини и према човеку као круни 

стварања. Реч је јављање Творца човеку и човеково узвраћање пружене љубави кроз 

реч којом захваљујемо, славимо и молимо. Ту реч појањем „облачимо“ у свечано рухо, 

и показујемо човека који у себи достојно носи „лик и обличје Божје“, показујемо 

човека који има могућност да ствара нешто ново, и да на свој начин буде креатор и 

уметник. Омивену и обучену - опојану реч уздижемо и кроз њу обожујемо сву 

творевину Божју, и такву, обожену, представљамо Ствротељу. Због тога, потребно је 

правилно теолошки доживети и разумети црквено појање као есенцијални део 

богослужења и кроз њега као део црквене уметности, раздвајајући то тумачење од 

уметничких и естетских категорија које су присутне у савременом друштву. Црквено 

појање је увек нова и увек жива богослужбена реч која је неодвојива од богослужења 

Цркве. 

 Света Литургија као икона есхатолошке реалности, рачуна на појање које је 

икона појања анђела и праведника у Царству небеском (који певају „Нову песму...“), а 

уједно и хришћанима сада даје чулну потврду о новом, будућем веку. Сва црквена 

уметност помаже стварању јединственог образа другог света, преображеног, у којем 

царује Бог. Храм је својеврсни модел света, а Света Литургија је у основи Реч Божја. Ту 

Реч чујемо кроз читање Јеванђеља и Апостола, кроз молитве, проповеди и кроз појање. 

Ту Реч видимо кроз фреске, мозаике и иконе. Видимо је и кроз архитектуру, одежде и 

сасуде. Та Реч је живи Бог који присуствује међу окупљеним народом, а који кроз 

причешће постаје Његово Тело. Кроз појање тропара, стихира и осталих богослужбених 

текстова, присутнима преносимо живи садржај икономије спасења и царства 

Христовог, у које се смешта човек и његов живот. 
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(Савић, Д. (2015.): „Савремени српски језик као средство литургијске комуникације“ у: Поповић, Р. 

(2015.), Богословље, свеска 2, Београд: ПБФ, 281 – 290. 



Данас, црквена уметност има све ширу примену у православном друштву, али и 

у другим, чак и секуларним друштвима, који у њој препознају уметничке вредности и 

као такву, користе је да би улепшали своје животне и радне просторе. Можемо чути да 

у аутомобилима, канцеларијама или у својим домовима, људи слушају духовну музику 

јер их опушта, помаже им у концентрацији и сл. при том, немајући никакву свест о 

значењу, Речи, Творцу, спасењу... Када им досади, ту музику ће заменити неком другом 

медитативном музиком или звуковима из природе са ЦД-а. Дакле, да ли је појање 

музика која и не мора имати кореспонденцију са Светом Литургјом и другим 

богослужењима дневног круга? Да ли појање можемо схватити као и друге правце 

уметности (нарочито хорско певање
3
), или ипак, барем ми у Цркви Христовој, треба да 

одржимо органску повезаност појања са богослужењем, а самим тим и са 

есхатолошком будућношћу? Свакако, одговор је одмах јасан – унутар Цркве треба 

појање његовати и развијати кроз литургијску функцију, а због саме мисионарске 

природе Цркве, треба свету показати то благо које негујемо, па и кроз концертне 

дворане и концерте у храмовима, или на фестивалима... Требамо се показати целој 

васељени, без обзира да ли ће бити тумачено као уметност, етно, или на неки други, 

достојан начин. 

 Унутар Цркве Христове, поред есхатолошке функције, у овоземаљском 

битисању, појање има задатак да помогне увођењу верних у духовне истине током 

учествовања у литургијском животу, да им пружи могућност да заиста учествују у 

литургијским догађањима и да доживе богослужење у времену као предокус 

непрестаног богослужења у Царству небеском. Црквену музику не треба доживети као 

звучну (естетску) подршку богослужењима, већ као и остале црквене уметности 

(архитектура, иконе, одежде и др.) она учествује у преношењу Христове поруке сада, у 

овом времену, а учествује и у будућем, есхатолошком времену. Црква у Светој 

Литургији и кроз њу конкретно открива будућност света и човека, а самим тим, та 

будућност се открива и кроз појање на богослужењу. Појац је (као и архитекта, 

иконописац, или творац црквених сасуда...) слуга лепоте Божје, који проповеда о 

небеском постојању својим словесним, од Бога дарованим гласом, и утврђује саборно 

обједињавање све твари и будућег света васељене, обухватајући и анђеле и људе. 

Појањем се човек уводи у богослужење, води се кроз богослужење, и кроз њега води 

непрестану Литургију и после Литургије, сећајући се преображеног света и појући у 

своме дому или на раду. Тиме доводимо време, простор, свој идентитет, живот и наду у 

нови ред и поредак, у заједницу са васкрслом природом Бога Логоса, превазилазећи 

пропадање и нестајање, откривамо божански живот и учествујемо у њему. 

Богослужења су животни и вечноживотни начин на који ми сада општимо са Богом, па 

их морамо развијати и неговати, али и чувати од сваког покушаја извитоперавања, 

лажног представљања или негирања.  

                                                           
3
 Мисли се на мешовите хорове, јер је прилично спорна њихова улога у литургијској функционалности. 

Композиције за мешовите хорове имају високу уметничку вредност и веома су репрезентативне и 

препознатљиве у светској културној баштини, скренуле су многима пажњу на Православне духовне 

вредности. Са друге стране, тешко је народу разумети и пратити Реч која је разводњена на више гласова 

који се преплићу... 



 Данашње црквено појање код нас у извесној је кризи. На богослужењима 

можемо приметити велико шаренило код начина појања, што и није можда превелик 

проблем јер тиме појац добија извесну слободу у интерпретацији и стварању. У овом 

времену, много сложенији проблем јесте учествовање верних на богослужењу. Поред 

свих проблема, ситуација је додатно усложњена јер велики број појаца уопште не 

разуме о чему поје (а како смо већ навели, Реч Божја и човеков одговор – реч, јесте 

сама суштина богослужења), а да не говоримо о народу који посматра представу коју 

изводи свештенослужитељ, немајући притом никакву свест о дијалогу са 

свештенослужитељем. Раније смо писали
4
 о могућностима и немогућностима (тј 

тешкоћама са којима се сусрећемо код препевавања црквених песама) савременог 

српског језика да се коначно обожи и почне бити наш језик на којем Богу служимо, 

језик којег разумемо и на коме се Богу молимо. Невероватна је садашња ситуација да 

свештенослужитељ произноси јектеније и молбе на српском језику, а очекујемо да 

народ (који није за то припремљен) одговара на црквенословенском језику кога не 

разуме.  

То нам лепо показaше Света браћа Ћирило и Методије, који су кроз словенски 

језик увели хришћанство у словенски свет, и обрнуто – словенски свет увели у сферу 

хришћанске духовности и у свет историје. Прву Литургију служили су на словенском 

језику (тадашњем разумљивом језику) 2. априла (по јулијанском календару) 864. године 

у стоном граду Велике Моравске
5
, и тиме почели нови, велики замах у покрштавању 

дотад многобожачких словенских племена. Без тога превода, велико је питање како би 

текла христијанизација тих народа. Сигурно је и тада било потешкоћа при преводу са 

грчког језика, сигурно је било речи које се не могу превести а камоли препевати, али 

временом, тај језик је дограђен, прилагођен, и можемо рећи обожен, те је постао веома 

пожељан за богослужење због своје употребљивости, лепоте, певљивости... 

Црквенословенски језик је део нашег идентитета и не смемо га одбацити ни 

заборавити, али сигурно, морамо већ једном направити искорак ка превазилажењу 

пасивизације лаика и подељености између сакралног и профаног, духовног и световног. 

Данас, можемо рећи да савремени српски језик има много више тих 

„потешкоћа“, али крајње је време да га ставимо у службу богослужења и временом, 

почнемо и њега надограђивати и давати му могућност да се обожи. Можда се многима 

не свиђа, али то је за сада једини језик кога имамо.  

Размишљајући у том правцу, нудимо примере превода парастоса, да 

подстакнемо свештенослужитеље да размишљају о том проблему, а и да докажемо да 

се ипак може. Сигурно да на прво певање има потешкоћа због одступања од 

црквенословенског појања, која су настала највише због другачијег наглашавања. Из 

властитог искуства можемо потврдити да приликом опела певаног са добром дикцијом 

на српском језику, међу народом влада мир и пажња. Народ слуша реч, покушава да 

докучи њен смисао, догађа се свесно учествовање народа, започиње разговор и питања 
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и ето, догађа се мисионарење. После богослужења, сваки човек може понешто 

запамтити и понети са собом у мислима неку мелодију коју ће код куће певушити и о 

њеном значењу размишљати. Тако су и настајале црквене химне, које су певане и 

сачуване по сећању. Данас користимо нотне записе да би очували то сећање, али такав 

запис је ограничавајући фактор. Он чува тачност, али ограничава креативност појца.  

Због тога, ови примери забележени су најпростијим начином да би и приучен 

појац могао препознати нотне знакове, научити појати по њима и даље по свом сећању 

понављати, а евентуално и развијати дату мелодију у одређеним границама. Дали смо 

предност правилној артикулацији српског језика па због тога постоје минимална 

мелодијска одступања од уобичајеног Мокрањчевог напева. Превод по коме смо појали 

је Требник, издање Крагујевац из 1983. године, а где смо нашли за потребно, користили 

смо превод архимандрита др Јустина Поповића у Призренском издању из 1994. године. 

Такви изузеци посебно су наведени. 

 

Примери: 

 

Пример бр. 1, Алилуја, Дубоком мудрошћу... тропар глас 8: 

 



 

Пример бр.2: Слава и сада 

 

Пример бр. 3,4,5, Тропари, глас 5: 

 



 

 

 

 

 

 

 



Пример бр.6: Слава и сада, Радуј се чиста, глас 5: 

 

Пример бр.7: Сједален, Упокој Спасе, глас 5. 

 

 

 

 

 



Пример бр.8: Слава и сада, Од Дјеве си засијао, глас 5. 

 

Пример бр.9: Нема светога као што си ти, глас 6. 

 

Пример бр.10: Море живота, глас 6. 

 

 

 

 

 



Пример бр.11: Са светима упокој, кондак, глас 8. 

 

Пример бр.12: Дуси и душе, глас 8. 

 

Пример бр.13: Бога људи, ирмос девете песме, глас 6. 

 

 

 



Примери бр.14, 15, 16, 17, тропари, глас 4. 
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THE CHANTED WORD OF GOD 
Darko M. Savić 

Diocese of Banja Luka 
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 Abstract: We present reasons and suggest the possibilities of using modern Serbian 

language in everyday worship, especially when it comes to chanting. The work is directed 

towards a clearer understanding of the Word of God in worship, overcoming the role of a 

passive layman in worship and reducing the separation between the church (spiritual) and 

everyday (worldly), sacred and profane in our society. In this direction, examples of parastos 

in contemporary Serbian language are suggested. 

 Key words: Chant, Word of God, Church, Art, Parastos (memorial service for the 

dead). 

 


