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Е С Е Ј И

ВА ЛЕН ТИ НА АВРА МОВ НА МА СЛО ВА

ПО ЕТ СКА МО ЛИ ТВА СА СТА НО ВИ ШТА  
СИН ТЕ ЗЕ РЕ ЛИ ГИ ЈЕ, НА У КЕ И КУЛ ТУ РЕ*

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се, из пер спек ти ве син те зе ре ли ги је, лин
гви сти ке и кул ту ре, ана ли зи ра по ет ска мо ли тва. У овом ти пу мо
ли тве из ра жа ва се чи сто та мо ли тве них по ми сли ау то ра, бар ка да 
је реч о пе сни ци ма из ХIХ ве ка, док у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка и 
ка сни је мо ли тве по при ма ју се ку лар ни ји ка рак тер. У по ет ској мо
ли тви при ме тан је ути цај ри ту ал не мо ли тве, а у знат ној ме ри по
ет ске мо ли тве из дру ге по ло ви не про шло га ве ка са др жај но од го
ва ра ју мо ли тва ма из Све тог пи сма. У њи ма се чу ва оп шти сми сао 
мо ли тве ко ја је пе сни ку по слу жи ла као из вор и на дах ну ће, као и 
уз ви ше ност је зич ког из ра за, али мно го то га за ви си и од идеј них и 
естет ских схва та ња са мо га пе сни ка. По ет ска мо ли тва пред ста вља 
текст ко ји из и ску је од го ва ра ју ћу умет нич ку и есте тич ку ре цеп ци ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ка нон ске мо ли тве, сла во сло ви, мо ли тве мо
ље ња, мо ли тве бла го да ре ња, лин гво кул ту ро ло ги ја. 

Про у ча ва ње по ет ске мо ли тве са ста но ви шта у ком се она 
мо же по сма тра ти као ве за са ве ли ким иде ја ма хри шћан ства нај
бо љи је при мер син те зе: лин гви сти ке, књи жев но сти, лин гво кул ту
ро ло ги је и те о ло ги је.

Од нос кул ту ре, је зи ка, на у ке (књи жев но сти, лин гви сти ке, 
лин гво кул ту ро ло ги је) и ре ли ги је сло жен је и ви ше зна чан. По сто
ји ви ше раз ли чи тих при сту па са ко јих се мо же по сма тра ти ова 
про бле ма ти ка. Је дан од њих из два ја кул ту ру као пре пре ку на путу 

* Рад је штам пан на ру ском је зи ку у сле де ћој пу бли ка ци ји: Те о лин гви
стич ка про у ча ва ња сло вен ских је зи ка, књ. 5, ур. Ксе ни ја Кон ча ре вић и Ја сми на 
Гр ко вић Меј џор, СА НУ, Бе о град 2013, 195–210.
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спа се ња и до сти за ња све то сти. Пре ма ра ди кал ној те зи Све тог 
Иг ња ти ја Бр јан ча ни но ва, „...ко пре му дрост тра жи ван Хри ста... 
од ба цу је пре му дрост, сти че и усва ја ла жни ра зум, удео од ба че них 
ду хо ва”.1 Овај став де ли и про фе сор Оси пов.2

Још је дан од при сту па је кул ту ро ло шки. Кул ту ра је нео п ход на, 
од но сно, је ди но је уз по моћ кул ту ре мо гу ћа „ху ма ни за ци ја све та” 
и „обо же ње чо ве ка”.3 Ка ко при ме ћу је про то је реј Ге ро ни мус, „кул
тур но ства ра ла штво” има сво је осно ве у са мом Го спо ду. Због то га 
је при бли жа ва ње за че ци ма кул ту ре за пра во „при бли жа ва ње Бо гу 
и обо же ном чо ве ку”.4

Раз ми шља њи ма о ру ској кул ту ри ге не рал но, на ро чи то о по
е зи ји, без са гле да ва ња кроз при зму хри шћан ства, ба на ли зу је се 
ње на ду хов на моћ и де ло ва ње. У вре ме Со вје та циљ је упра во био 
ус по ста вља ње по сту ла та кул ту ре без осла ња ња на ре ли гиј ске 
осно ве. Да нас, ка да има мо мо гућ ност кри ти ке, по но во је по ста ло 
ак ту ел но пи та ње у че му је су шти на ме ђу соб ног од но са кул ту ре и 
ре ли ги је; на у ке и ре ли ги је. Ка ко сма тра А. Л. До бро хо тов, од го вор 
на ово пи та ње мо же се про на ћи „не кроз по зи тив не на у ке, већ кроз 
хри шћан ску ми сао”.5 На у ка и кул ту ра мо ра ју кре ну ти јед на дру
гој у су срет, а ка ко се не би из ви то пе ри ле мо ра ју увек са чу ва ти 
ме сто за Би бли ју, ко ја у се би но си огром ни ду хов ни и мо рал ни 
по тен ци јал и де фи ни сан си стем вред но сти.

То ће мо по ка за ти на при ме ру по ет ске мо ли тве, ко ја се мо же 
по сма тра ти као ве за ме ђу ве ли ким иде ја ма хри шћан ства с јед не, 
као жа нр с дру ге и кроз је зик из ра жа ва ња као сред ство по сто ја ња 
кул тур норе ли гиј ских по став ки дру штва – с тре ће стра не.

Нај пре ће мо се освр ну ти на ри ту ал ну, цр кве ну мо ли тву, ко ја 
гра ди по ет ску мо ли тву. Пре ма че тво ро том ном ака дем ском Реч
ни ку ру ско га је зи ка (Сло варь рус скоֱо языка) под мо ли твом се 
под ра зу ме ва: „1. обра ћа ње Бо гу, све ти ма, пра ће но чи та њем уна
пред утвр ђе них тек сто ва; 2. уна пред утвр ђен текст ко јим се вер ник 

1 Иг на тий Брянча ни нов, Аске ֳ и че ские оֲыֳы, Т. 1, Из да ние Сре тен ско го 
мо настыря, Мо сква 1996, 559.

2 А. И. Оси пов, Пуֳь ра зу ма в ֲо и сках исֳины, 5е из да ние, Из да ние 
Сре тен ско го мо настыря, Мо сква 2003.

3 С. Н. Бул га ков, Со чи не ния в 2 т. Т. 2: Из бранные сֳаֳьи, На у ка, Мо сква 
1993, 642.

4 А. Ге ро ни мус, Бо го сло вие культуры и фун да мен тальная на у ка, Хри сֳи
ан сֳво и На у ка, От дел ре ли ги о зно го обра зо ва ния и ка те хи за ции Мо сков ско го 
Па три ар ха та, Мо сква 2004, 54.

5 А. Л. До бро хо тов, Фи ло со фия и хри сти ан ство, Хри сֳи ан сֳво и фи ло
со фия: VI II Ро жде сֳвен ские обра зо ва ֳ ельные чֳе ния: Сбор ник до кла дов кон
фе рен ции (27 января 2000 ֱо да), От дел ре ли ги о зно го обра зо ва ния и ка те хи за ции 
Мо сков ско го Па три ар ха та, Мо сква 2002, 5.
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при ли ком из го во ра ња обра ћа Бо гу, све ти ма, а та ко ђе текст ко ји 
се ко ри сти при ре ли ги о зним об ре ди ма.”6 

Мо ли тва се услов но де ли у три гру пе: усна, ум на и ср ча на 
мо ли тва. Све ти Иг ња тиј Бр јан ча ни нов у усној мо ли тви до дат но 
из два ја гла сну мо ли тву. Ни је увек мо гу ће го во ри ти мо ли тву на глас, 
ка ко не би смо дру ге ис ку ша ва ли и ре ме ти ли, због то га се она из
го ва ра не чуј но, са мо усна ма. Гла сна мо ли тва на ста је ко ри шће њем 
гла са при ли ком мо ље ња. По сте пе но се са усне не мо ли тве пре ла
зи на ум ну, са вре ме ним је зи ком ре че но, на мен тал ну, тј. на мо ли
тву ко ју ства ра мо са мо сна гом ума. Ср ча на мо ли тва је, за пра во, 
ис кре ни за нос, јер Го спод од нас не тра жи ме ха нич ко по на вља ње 
на у че ног тек ста, већ му је по треб на искре ност на шег ср ца, па ће 
та кву го ру ћу и ср ча ну мо ли тву Бог усли ши ти. Мо гу ће је да је о 
мо ли тви као та квој го во рио бо го слов, ар хи ман дрит Со фро ни је 
Са ха ров: „Истин ска мо ли тва ка Бо гу исти ни том је сте оп ште ње 
са Ду хом Бож јим ко ји се мо ли у на ма.”7 Ме ђу на ве де ним вр ста ма 
мо ли тви не по сто ји хи је ра р хиј ска по став ка ја чих и сла би јих. Не
ки од аске та чи тав свој жи вот ни су пре ста ја ли са усном мо ли твом. 
По не кад осе ћа ња то ли ко пре пла ве чо ве чи ју ду шу, бла го дат до те 
ме ре сте сни ње го во ср це, да он не мо же за др жа ти мо ли тву уну тар 
се бе, већ је мо ра из го ва ра ти гла сно. Уса вр ша ва ње у мо ли тви је 
без гра нич но, јер је и са мо обра ћа ње Бо гу веч но и бес ко нач но.

Мо ли тва је усме ре на на ду хов но пре жи вља ва ње чо ве ка и не 
за ви си од спо ља шњих фак то ра. Ка ко је ре че но у „Је ван ђе љу по 
Јо ва ну”: „Осве тли их у исти ни Тво јој; реч је Тво ја исти на” (Јо ван 
176: 77). Мо ли тва мо же би ти спо ља шња и уну тра шња. При уну
тра шњој мо ли тви ре чи по ста ју не по треб не, ду ша се у вре лом за но
су уз ви су је пре ма Бо гу. Та ква мо ли тва по ста је сми ре но ди вље ње 
Го спо ду, ста ње ду ше по ста је мо ли тве но. У тер ми но ло ги ји За пад
не цр кве та кво ста ње се на зи ва адо ра ци јом (од ла тин ског adoratiо 
‒ „обо жа ва ње”; гла гол ado ro, ado ra vi, ado ra tum, are ‒ „обра ћа ти се, 
мо ли ти се, це ни ти, обо жа ва ти”). Упра во се мо ли твом по сти же оно 
што је ре че но у Но вом за ве ту: „Јер се ср цем ве ру је за пра вед ност, 
а усти ма се ис по ве да за спа се ње” („По сла ни ца Све тог Апо сто ла 
Па вла Ри мља ни ма”, 10: 10). У мо ли тви се чо век осве ћу је бо жан
ском реч ју, при са је ди њу је се Ње му, али до то га мо же до ћи са мо 
уко ли ко се по сту па хри шћан ски, ка ко ка же ру ска из ре ка: „Жи ви 
пре ма Бож јим за по ве сти ма, ка ко би те чуо у мо ли тви”. То ком мо
ли тве пра во ве ру ју ћи по сти жу ви со ку кон цен тра ци ју над це ло куп ном 

6 Сло варь рус скоֱо языка, в 4х то мах, Т. 2, ред. А. П. Ев геньев а, Рус ский 
язык, Мо сква 1982, 290.

7 Со фро ний Са ха ров, Ро жде ние в Цар сֳво не ֲ о ко ле би мое, Па лом никъ 
/ СвятоИо ан ноПред те чен ский Мо настырь, Мо сква 2000, 10.
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ду шев ном сна гом, ду ша осо бе ко ја се мо ли уз ди же се пре ма Бо гу, 
ис пу ње на бо жан ским за но сом и бо жан ском ви зи јом. Та ко срп ски 
ми сли лац пи ше: „...Бо го чо век одговарa ’Ja сам исти на’ (Јн 14–6), 
али од го ва ра са мо они ма ко ји свим ср цем сво јим, свом ду шом 
сво јом и це лим би ћем сво јим, кроз мо ли тве и су зе, кроз пост, бде
ње... пи та ју...”8 Он по ве зу је мо ли тву са дру гим вр ли на ма, бде њем, 
по стом, су за ма по ка ја ња, чи та њем све тих књи га, по кор но шћу, 
ко је чи не око сни цу мо ли тве, а са ма мо ли тва мо ра би ти не пре кид
на. Апо стол Па вле је го во рио: „Мо ли те се не пре ста но.”

Пра во слав ни фи ло зоф и ми сли лац И. А. Иљин у мо ли тви је 
пре све га ви део за че так уче ста лог ис по ља ва ња људ ске ду ше. Пре
ма Иљи ну, истин ски ду хо ван чо век не пре кид но осе ћа за хвал ност 
из во ру из ко јег цр пи сна гу за мо рал но уз ди за ње. То ства ра ве ли ки 
на пор и ни је ла ко, о че му го во ри и ру ска из ре ка: „Не ма ни шта те же: 
Бо гу се мо ли ти, ро ди те ље из др жа ва ти док се ду го ви не вра те.” 
Пре ма ми шље њу те о ло га, мо ли тва је осно ва ко ја гра ди ду хов ни 
кон такт, ди ја лог са Бо гом.

По ет ска мо ли тва је у том сми слу бли ска ри ту ал ној, али се не 
мо же са њом по и сто ве ти ти. Упра во у њој на ста је син те за је зич ких, 
кул тур них и ре ли гиј ских за че та ка. Ба ви ти се ру ском по е зи јом, без 
са гле да ва ња кроз при зму хри шћан ства, ба на ли зу је ње ну ду хов ну 
моћ и сна гу де ло ва ња. Пе сник се по зи ва да ис пу ни сво ју ду хов ну 
ми си ју, да слу жи до мо ви ни, на ро ду („да до бра де ла у на ро ду пробу
ди”), род ној зе мљи итд. – све ово утвр ђе но је иде ја ма хри шћан ства 
ко је су ва жне за „лич ну мо рал ну свест мно гих пе сни ка ХIХ ве ка”.9

По ет ска мо ли тва по ма га ла је у до се за њу фи ло зоф ских ду би на 
и ду би на ве ре; у њој се огле да чи сто та мо ли тве них ми сли ау то ра. Без 
ње би чо ве чан ство за па ло у ли тур гиј ски сан, по ре чи ма А. Бес ту
же ва, на сту пи ла би „ду бо ка усну лост злат не сре ди не”. Раз вој жан ра 
по ет ске мо ли тве за по чео је у ХIХ ве ку. Као при мер мо же мо узе ти 
сти хо ве П. А. Вја зем ског „На у чи ме мо ли тви”, Н. Ф. Шер би не 
„Ју тар ња мо ли тва”, Ј. В. Жа дов ске „Мо ли тва”, А. А. Гри го ри јев 
„По ка ја ње”, А. Н. Мај ко ва „Мо ли тва” и дру ге.10

Упра во у овом раз до бљу по е зи ја нај сна жни је из ра жа ва иде ју 
Бо га и због то га се не мо же истин ски схва ти ти, ако се иг но ри ше 
њен дру ги аспект: „Још од пр вих ве ко ва пра во сла вља, Бог је у 
кул тур ном аре а лу био не пре су шан из вор мо ра ла, ху ма ни стич ких 

8 Иу стин По по вич, Фи ло соф ские ֲро ֲ а сֳи, Из да тельск ий со вет Мо сков
ско го Па три ар ха та, Мо сква 2004, 150–151.

9 Л. К. Гра у ди на / Г. И. Ко чет ко ва, Рус ское сло во в ли ри ке Х1Х ве ка, На у ка, 
Флин та, Мо сква 2010, 8.

10 Э. М. Афа насьева , Рус ская сֳи хо ֳ вор ная «мо ли ֳ ва» ХIХ ве ка: Ан ֳ о
ло ֱ ия, СТТ, Томск 2000.
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тра ди ци ја ко је су се осла ња ле на умет ност, укљу чу ју ћи и умет ност 
ре чи”.11 У мо ли тви је за че так је зич ког и кул тур ног спа ја ња.

Цр кве ну мо ли тву тре ба ло би из го ва ра ти „без жур бе и са осе
ћа њем ср дач но сти”12; у њој пре о вла ђу ју то но ви древ ног му зич ко
тон ског си сте ма ко ји јој пру жа на ро чи ту рит мич коме ло диј ску 
струк ту ру.

Све то усва ја и по ет ска мо ли тва, она ис пу ња ва све те функ
ци је, али до дат но оп чи ња ва чи та о ца и де лу је на ње га естет ски. 
По ет ска мо ли тва раз ли ку је се од са крал не; ко ри сте ћи ре ли ги ју и 
тра ди ци о нал на цр кве на на че ла она пре ла зи у област умет но сти, 
за по чи ње са мо ста лан жи вот пре ма за ко ни ма по ет ске умет но сти. 

У по ет ској фор ми она из ра жа ва ис кре не, ис по вед не ми сли о 
Бож јој про ми сли, о мо ли тви као из во ру не пре су шног бо гатства. 
Она је из гра ђе на на за ко ни ма по ет ског тек ста, пре ма пра ви ли ма 
ме три ке и ме ло ди је сти ха ко је је раз ви ла по е ти ка. Бу ду ћи да је у 
пи та њу сло жен и ра зно вр стан жа нр13, мо ли тва се де ли у сле де ће 
гру пе: ри ту ал на (це ре мо ни јал на), мо ли тва мо ље ња, сла во сло ви, 
мо ли тва за хва љи ва ња, мо ли тва по ка ја ња (то су вр сте ка нон ских 
мо ли тви), а по ред то га, по ет ска мо ли тва мо же би ти: гра ђан ска, 
иро нич на, ша љи ва и др.

Про у ча ва ње по ет ске мо ли тве са ове тач ке гле ди шта је на уч
нокњи жев ни при ступ ко ји би тре ба ло до пу ни ти лин гви стич ким 
и лин гво кул ту ро ло шким. У по е зи ју, у по ет ски је зик сли ва се ве
ћи на ње них уло га: ов де ду бо ко лич но, спе ци фич но по ста је за јед
нич ко од оп штег зна ча ја, тј. су бјек тив но по ста је оп ште, а то је 
фи ло зоф ски аспект; отуд фи ло зоф ска по е зи ја ко ја раз от кри ва по
сто ја ње чо ве ка на све ту. Сма тра мо да је не мо гу ће раз ми шља ти о 
је зи ку обра ћа ња Бо гу, без са гле да ва ња кроз при зму по ет ске мо
ли тве. Је зик је по П. Фло рен цком зрак Бож је бла го да ти ко ја се 
пре ли ва на чо ве ка. У не ким слу ча је ви ма, је зик је сред ство раз во
ја кул тур норе ли ги о зних по став ки дру штва. Је зик мо ли тви по
треб но је из у ча ва ти као за се бан је зик са ау тен тич ним стил ским 
и лин гви стич ким за ко но мер но сти ма, не ка од њих су: не рав но
прав ни ди ја лог, ви со ки стил мо ли тве, на ро чи то све ча нопо кај нич
ки тон и ри там, про ра чу на ти са др жај. 

Пре ма са др жа ју мо ли тве се де ле на оне упу ће не Бо гу, Бо го
ро ди ци, све ци ма, ан ђе ли ма, Ду ху Све том и др. Осим то га, оне 

11 Л. К. Гра у ди на / Г. И. Ко чет ко ва, 38.
12 Пра во славнынй мо лиֳво слов, Из да ние Мо сков ской па три ар хии, Мо сква 

1991, Т. 38. 
13 Е. С. Ро го вер, Мо ли тва как жа нр рус ской поэзии, Эֳно лин ֱ во кульֳу

ро ло ֱ ия: ֲ ро блемы и ре ֵ е ния, Сбор ник на учных тру дов, СА ГА / На у ка, СанктПе
тер бург 2004.
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мо гу би ти: ри ту ал не, мо ли тве мо ље ња, сла во сло ви и др. (по гле дај 
го ре на ве де не жан ро ве).

Ри ту ал не мо ли тве по пра ви лу су мо ли тве ко је су из ве де не из 
по зна тих пра во слав них мо ли тви. На при мер, А. С. Пу шкин по се
ду је по ет ску тран скрип ци ју ве ли ко по сне мо ли тве Је фре ма Си ри
на, ко ју је на пи сао 1836. го ди не – „Оци пу сти ња ци и не по роч не 
же не”. Ве ли ко по сна мо ли тва Је фре ма Си ри на по зи ва на по ка ја ње, 
мо рал но очи шће ње ду ше, при пре ма је на „жи вот веч ни” и по зи ва 
Бо га да ду ши дâ сми ре ност, му дрост, стр пље ње и љу бав. 

Пу шкин је са чу вао оштри ну по е зи је Је фре ма Си ри на. Пе сник 
спа ја до ко ли цу и по ти ште ност у „ста ње бес ко ри сне по ти ште но сти”, 
а на ро чи то зна чај ну уло гу има мо тив вла сто љу бља. Ау тор на ро чи то 
на гла ша ва зна че ње тог гре ха, да ју ћи том људ ском по ро ку тач но 
ме та фо рич ко зна че ње по ре де ћи га са „скри ве ном зми јом овом”.

Као тран скрип ци ју мо ли тве мо же мо по сма тра ти и сти хо ве 
А. Фе та, ко ји је у сво ју по ет ску мо ли тву прак тич но ури мо вао текст 
мо ли тве „Оче наш”:

Све оп шти наш оче, ко ји си на на не бе си ма, 
Нек све то име тво је но си мо у ср ци ма,
Нек до ђе цар ство тво је, нек бу де во ља 
Тво ја, ка ко на не бу, та ко и у зе маљ ској до ли ни.
Дај нам хлеб наш на су шни, труд ни ци ма
Опро сти нам ду го ве – и ми ће мо опро сти ти ду жни ци ма,
Не уве ди нас, сла бе, у ис ку ше ње, 
Од лу ка ве та шти не во ди у из ба вље ње. 

Пе сни ци се обра ћа ју кон крет ним ка нон ским мо ли тва ма, ко ри
сте ћи њи хо ве по ет ске сли ке и стил, чи ме се ја сно осли ка ва ути цај 
ри ту ал не мо ли тве.

Мо ли тва мо ље ња са др жи ја сну мол бу ис ка за ну лек се ма ма: 
спа си, по ми луј, ис це ли, про све ти, ожи ви, са чу вај од зла, дај сна
гу итд. Као илу стра ти ван при мер мо гу нам по слу жи ти сти хо ви: 
А. А. Гри гор је ва „По ка ја ње”, Ј. П. По лон ског „Мо ли тва”, П. А. Вја
зем ског и М. Ло мо но со ва. Нај леп ша мо ли тва М. Ло мо но со ва гла си:

За штит ни це све та. Мај ко про сла вље на, 
Пред То бом мо лим се
Же ну бед ну, мра ком огр ну ту, 
Ти Бла го шћу по криј.

Ако ме ис ку ше ња сна ђу без на да ња 
Ту га, гу би ци, зло тво ри
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Те шки са ти жи во та, у тре нут ку стра да ња
Мо лим ти се, по моћ ми са тво ри

Ра дост ду ше, жуд њу спа се ња, 
Мом ср цу ука жи. 
Цар ство не бе ско, све том те ше ња, 
Пра ви пут ми по ка жи.

Ово је обра зац мо ли тве мо ље ња, о че му све до че ди рект не мо
ли тве: „Ти Бла го шћу по криј”, „по мо зи (по моћ ми са тво ри)”, „по ка
жи”; а та ко ђе и мол бе: „пред То бом мо лим се”, „мо лим”, „по мо зи”. 
Лир ска ју на ки ња мо ли за „Бла го дат”, „ра дост ду ше” и „жуд њу 
спа се ња”.

Је зик мо ли тве је чист и про зра чан. Као што је по зна то, је зик има 
не ко ли ко уло га. Схи ар хи ман дрит Со фро ни је (Са ха ров) о је зи ку 
је го во рио сле де ће: „По сто ји је зик сва ко днев ног го во ра, је зик на
у ке, фи ло зо фи је, али по сто ји и је зик бо го о бра ћа ња ко ји је у осно
ви за себ на вр ста је зи ка.”14 У по ет ској мо ли тви ми та ко ђе ви ди мо 
за се бан, се би свој ствен је зик. Упра во ова вр ста је зи ка нај ма ње је 
из у ча ва на, уко ли ко из у зме мо ана ли тич ке освр те на лек сич ки слој.

Мо ли тве хва ље ња за пра во су сла во сло ви ко ји у сво јим ро до ви
ма има ју оде Бо гу, Бо го ро ди ци и све ци ма. За при мер ће мо на ве сти 
пе сму „Мо ли тва” А. Хо мја ко ва:

У мра ку по ноћ ном, 
По днев ном зно ју,
Ту зи и ра до сти, 
Слат ком по ко ју,
У бор би те шкој – 
Сву да је сјај Бо га Све то га, 
Бож ја Му дрост и Си ла и Реч
Сла ва Те би!

Мо ли тве за хва љи ва ња под ра зу ме ва ју за хва љи ва ње Го спо ду 
и све ти те љи ма за по моћ, што се мо же ви де ти на при ме ру сти хо ва 
Н. Ф. Шер би на из пе сме „Ју тар ња мо ли тва”:

У мо ли тви то плој раз ли вен
Сре ћу за се бе не сме дох да тра жим, 
Са мо сам мо гао пла ка ти мо ли твом уми вен
Са мо сам мо гао да за хва лим. 

14 С. Са ха ров, Ро жде ние в Цар сֳво неֲо ко ле би мое.
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По сто ји и мо ли тва при зи ва ња. У њој се при зи ва Го спод да 
од го во ри на по зив, то јест да се ука же он да ка да се чо век бо ји 
уса мље но сти, ка да се бо ји „пра зног не ба”. О то ме по сто ји са вре
ме на мо ли тва ате и сте Алек сан дра Зи но вје ва „Мо ли тва ве ру ју ћег 
без бо жни ка” – на во ди мо је дан део:

Са мо се мо лим: Бо же!
Ме ни је ма ло по треб но!
Не ка бу дем слаб, не мо ћан!
Нек не бу дем све зна ју ћи, благ,
Нек бу дем груб, на уши ма тврд.
Ме ни је, Го спо де, ма ло по треб но.
Сит ни ца ма та квим не вре ђај се, 
Бу ди све ви де ћи, за име бо га! 
Mолим ти се, ука жи се.

Гра ђан ске мо ли тве (со ци јал не) прот ка не су па три о ти змом, 
на при мер мо ли тве гро фи це Ј. П. Рас топ чи не „Мо ли тва за све ту 
Ру си ју” (1855) и Ј. В. Жа дов ске „Мо ли тва на род не вој ске” (1855). 
Још је дан ре пре зен та ти ван при мер – 1817. го ди не В. А. Жу ков ски 
на пи сао је „Мо ли тву ру ског на ро да”, за ко ју је на пи са на му зи ка и 
ко ја је по том по ста ла зва нич на хим на Ру си је, под на зи вом „Бо же, 
чу вај ца ра”:

Пр во др жав ну
Ру си ју пра во слав ну
Бо же, чу вај! 

(по че так)

Овај тип мо ли тве ве о ма је рас про стра њен и у „без бо жнич кој” 
по е зи ји ХХ ве ка, на при мер код Ма ри не Цве та је ве, Ане Ах ма то ве: 

Дај ми гор ке го ди не бо ле сти, 
Гу ше ња, мо ру и гро зни це жар, 
От ми ми де те, дру га ра до сти 
И та јан стве ни пе снич ки дар.

За ли тур ги ју тво ју мо лим се
По сле мно штва про па ће них да на, 
Да та ма над Ру си јом скло ни се 
И по ста не облак све тла ра на.
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По ет ске мо ли тве нај че шће има ју ви ше функ ци ја, што се ви ди 
у до ди ру мо ли тве мо ље ња и со ци јал не мо ли тве, на при ме ру пе сме 
„Хим на” Н. А. Не кра со ва:

Го спо де! Дај до бро на ро ду!
Бла го сло ви људ ски труд, 
Дај сло бо ду на ро ду, 
Дај на ро ду пра ве дан суд!

Уко ли ко бла го да ри мо и про сла вља мо Бо га, он да су то мо ли тве 
по хва ле + мо ли тве бла го да ре ња. Ако је чо век учи нио грех, хо ће да 
се по ка је и да мо ли Бо га за опрост, он да су то мо ли тве по ка ја ња 
+ мо ли тве мо ље ња итд.

По сто је и дру ге кла си фи ка ци је мо ли тви. Та ко се по ет ска мо
ли тва мо же по сма тра ти и као: 1. мо ли тва ума; 2. ду хов на мо ли тва; 
3. астрал на мо ли тва.

– Мо ли тва ума
Ако мо ли тва ума под ра зу ме ва ства ра ње уз ви ше них за ми сли, 

чи ји је сми са о ни цен тар не ка од бо жан ских по ја ва (не са мо Бог, 
Де ва Ма ри ја, ан ђе ли већ и Исти на, Ра зум, Све тлост итд.), он да је 
астрал на мо ли тва ми стич на мо ли тва не бе ским те ли ма. 

– Ду хов на мо ли тва
Ду хов на мо ли тва нај че шће је не вер бал ног ка рак те ра – то је 

об лик у ком се ду ша сје ди њу је са ви шом си лом (по гле дај ср ча ну и 
ду хов ну мо ли тву у цр кве ној тра ди ци ји) и због то га је ре чи ма може 
до ча ра ти са мо пе сник ко ји има бо га то зна ње о све тим оци ма. 

– Астрал на мо ли тва
У астрал ној мо ли тви пе сник сје ди њу је се бе и Ко смос, иа ко је 

он ма ли, а Ва се ље на ве ли ка. Али он (пе сник) има та јан стве ни угао 
по сма тра ња (Хлеб њи ков, Бе ли и Фло рен ски би ли су на дах ну ти 
ко смич ким по гле дом. Та ко је и Блок ви део љу би ча сте та ла се ко ји 
ис пу ња ва ју Ва се ље ну). Мно го то га у Све ми ру ви ди и Ма ри на 
Цве та је ва (пе сма „Огр тач”):

Крат ких вла си кри ла, се ћам се
На му че них ме ђу зве зда ма – пам тим 
Кри ла крат ка
Под зве зда ном пра ши ном. 

При мер ду хов не мо ли тве уо ча ва мо у сле де ћим сти хо ви ма: 
„...чи та ву ду шу мо ју ис пу ни ла је мо ли тва, / мо ли тва без ре чи, / 
без мол бе, / без на пре за ња ума. / Мо ли се чи та во мо је би ће, / као 
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да се са свим пре о бра зи ло у за не се не гру ди, / ко је у јед ном да ху 
пул си ра ју мо ли твом”.15

Ре ли ги о зно усме ре ње дру штва у ХХI ве ку пре тво ри ло се у 
кул тур норе ли ги о зно, о че му све до чи ли ри ка са вре ме не пе сни
ки ње Бо го љу бо ве:

Мо лим Те, све ви шњи Го спо де, 
Сна жи ме да слу жим зе мљи Тво јој,
По мо зи ду ши уз ди за ње, 
Не ка бу де све ћа у та ми овој.

Ов де се из ра жа ва по себ но мо ли тве но ста ње ду ше, ко је се 
пре тва ра у мол бу да се по да ри сна га за слу же ње отаџ би ни, род ној 
зе мљи. Ин те лек ту ал ни еле мент усту па ме сто ду хов ном ис ку ству 
по је дин ца, оди шу ћи на ро чи тим ду шев ним ста њем. Све ове мо ли
тве су ја сне, му зи кал не, емо ци о нал не. Као при мер по сма тра ће мо 
по ет ску мо ли тву Ане Ах ма то ве „Мо лим се зра ку про зор ском”:

Мо лим се зра ку про зор ском –
Бле дом, тан ком, пра вом.
Од ју трос ћу тим, 
Пре пу клог ср ца.
На мом уми ва о ни ку16

По зе ле нео је ба кар.
Зрак по ње му игра, 
Ка кав за ба ван при зор.
У овом пу стом хра му
Он је пра зник злат ни 
И уте ха мо ја.

Ова пе сма от кри ва нам пе снич ку књи гу Ане Ан дре јев не Ах
ма то ве Ве че – ње ну пр ву збир ку лир ских пе са ма, об ја вље ну 1912. 
го ди не. Скре ћу ћи нам па жњу ре чи ма: „мо лим се”, за по чи ње сво
је сти хо ве. Ура ња ње у мо ли тву је ста ње лир ске ју на ки ње. У пе сми 
су при мет на основ на на че ла ко ја за па жа мо у мо ли тва ма ис по сни
ка: мо ли тва је не пре кид на („од ују тру до уве че”) и ти ха („ћу тим”). 
У пе сми „Та ко се мо лим” Ана Ах ма то ва ће не мост на зи ва ти чу
де сном. 

Се ман тич ки цен тар пе сме је сте по ја ва зра ка (све тло сног). У 
пр вом сти ху, на се бе скре ће па жњу по ја ва зра ка и по ја ва ње го ве 

15 А. То рик, Фла ви ан, Си бир ская Бла го звон ни ца, Мо сква 2009, 142.
16 Ру ко мойни к (рус.) – ла вор за пра ње ру ку.
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ма те ри јал не при ро де: „про зор ски зрак”. Лир ска ју на ки ња се мо ли, 
али ње на мо ли тва ни је тра ди ци о нал на. Она се мо ли зра ку. При
том, зрак ни је не бе ски, ни је сун чев (ни је бо жан ски, као да је енер
ги ја од Бо га), већ је гру бо ма те ри ја лан – „про зор ски”. У при лог 
то ме да зрак ни је са свим оби чан го во ре и ње го ве ка рак те ри сти ке: 
„блед”, „та нак”, „прав”. Он је не ка кав оштар, ре жу ћи пред мет, ја
та ган ко ји рас па ра ср це на по ла. Ако сун чев зрак до но си то пли ну, 
све тлост и жи вот уоп ште, он да ов де бле ди зрак до но си са мо стра
да ње и ду шев ну пат њу. Ду шев ни не склад, на ру ше на уну тар ња 
хар мо ни ја чо ве ка не са вла ди ва је пре пре ка за при хва та ње све та. 

У пр вој стро фи уо ча ва мо по зи ци о ни ра ност и окру же ње лир ске 
ју на ки ње Ах ма то ве. У пи та њу је пра зна со ба, а је ди ни ви дљив из лаз 
је сте про зор ко ји исто вре ме но има и уло гу пре пре ке. „Про зор” је 
ис пре чен на пу ту зра ка. То је исто вре ме но сим бол ве зе, по сред ник 
из ме ђу два све та; уну тра шњег и спо ља шњег. Упо ре ди мо га са сло
же ном пред ста вом про зо ра код Цве та је ве ко ја га је из ра ди ла уз по моћ 
че тво ро ди мен зи о нал ног про сто ра у пе сми „Про зор”. Ве ли ки број 
име ни ца ука зу је на раз дво јен и де кон стру и сан свет; да је фраг мен
тар ни по глед на си ту а ци ју, а син таг мат ске ве зе вид но су на ру ше не:

Са Атлан ти ка сла дак
Дах про ле ћа – 
Огро ман леп тир
Мо ја за ве са – и – 
Удо ви цу ин диј ску
Слат ко ре чи во гро тло
На ја ду усну лу
У мо ри ма за про зо ром

Пе сма је за ви је на у вео ми сти ке. Про зор као да по се ду је сво
је вр сни ду пли рам: сли ка пра вог про зо ра у тек сту уо кви ре на је 
фан та стич ним пред ста ва ма са чу ва ним у све сти ју на ки ње, ви ђе не 
не ка квим уну тар њим по гле дом: „удо ви цу ин диј ску / ...На ја ду17 
усну лу / у мо ри ма за про зо ром”. То је про цеп у че твр тој ди мен зи ји. 
Она те жи ка уну тар њем са гле да ва њу ства ри. Ода тле и по ти че за
кљу чак да се „ве ли ка” по е зи ја мо же ства ра ти у че тво ро ди мен
зи о нал ном про стран ству (ис та кла В. А. М.).

17 На ја де (грч. „Ναιάδες”; лат. „Na i a des”) – у грч кој ми то ло ги ји по зна те 
као во де не ним фе ко је су го спо да ри ле по то ци ма, из во ри ма, ре ка ма и фон та на
ма. Име На ја да из ве де но је од ре чи (грч. νάειν) ко ја зна чи „про ти ца ти” или 
„те ћи”, а на зи ва ју их и Хи дри ја да ма или те ку ћим да ма ма – „Hydri a des” (пре ма: 
Вој тех За ма ров ски, Ју на ци ан тич ких ми то ва: Лек си кон грч ке и рим ске ми то
ло ги је, За греб 1985, 227). 
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Сли ка Про зо ра код Ах ма то ве сим пли фи ко ва на је, јер је про
зор при ка зан као јед но ди мен зи о на лан. То је, пре све га, пре гра да 
ко ја пре ла ма сун чев зрак, ли ша ва га ње го вих при мар них ка рак
те ри сти ка ко је му при род но при па да ју, из об ли ча ва га, чи ни га 
хлад ним. Ов де се по ја вљу је на го ве штај љу бав не из да је због ко је 
мла да де вој ка искре но па ти.

Сли ка „про зо ра” че сто се по ја вљу је у ли ри ци Ах ма то ве. Он 
мо же би ти „ре шет каст” („До шао си да ме уте шиш, ми ли мој”), а 
та ко ђе и пот пу но за стра шу ју ћи – хер ме тич ки за тво рен („Сви смо 
ми ноћ ни леп ти ри, а ов де су блуд ни це”). Пре пре ка у об ли ку ста
кла по ја вљу је се у пе сми „Са ма сам суд би ну ода бра ла”, у ко јој 
Ах ма то ва уме сто „зра ка” при ка зу је лик го лу ба ко ји уда ра у ста
кло. Не про бој ни про зор је за стор ко ји отва ра уну тра шњи свет 
лир ске ју на ки ње у пат њи. 

Пре пре ка – про зор – ука зу је на дво стра ну при ро ду зра ка: 
истин ско, бо жан ско (из ван про зо ра) и ла жно, илу зор но (пер цеп
ци ја све та кроз про зор). Спо ља шњи „зрак” мо же би ти „ју тар њи”, 
„не бе ски” и та кав зрак се до жи вља ва као бла го слов Бож ји. Тре ба 
при ме ти ти да је спо ља шњи зрак по ве зан и са ли ком љу бље ног: 
„пр ви зрак је Бла го слов Бож ји // пре ко ли ца љу бље ног је скли знуо” 
(„Пр ви зрак је Бла го слов Бож ји”). Сли ке зра ка и све тло сти у пе сма
ма Ах ма то ве че сто алу ди ра ју на сли ку во ље них очи ју: „А по глед 
ње гов, по пут зра ка” („Збу ње ност”). Очи мо гу опа жа ти спо ља шње 
зра ке, али их мо гу и иза зи ва ти.

Про зор, ко ји се по ја вљу је у уло зи пре пре ке зра ка, у пе сми по
ста је узрок лич не тра ге ди је ју на ки ње („ср це се сло ми ло”). У де ве том 
сти ху пе сме, „Мо лим се зра ку про зор ском”, зрак је пред ста вљен 
као „не вин и јед но ста ван”. Ове ка рак те ри сти ке зра ка мо гу ука зи
ва ти на ње го ву бо жан ску при ро ду. Бог је пре ма хри шћан ској тра
ди ци ји „јед но ста ван”. У дру гом и де ве том сти ху Ах ма то ва се усред
сре ђу је на осо би не „зра ка”, а он да у за вр шни ци пе сме ко ри сти 
ком па ра тив ни ме тод: „Он је пра зник злат ни // И уте ха мо ја”. Пе
сни ки ња до ла зи до ја сног де фи ни са ња, иден ти фи ку је зрак, на кон 
че га га и име ну је. Ако се пра ти ди на ми ка по ја ве зра ка код Ах ма
то ве, он да се мо же опа зи ти и кру жно кре та ње ко је се из во ди на 
сле де ћи на чин: по глед ван (1. стих), по том из ну тра, ју на ки ња као 
да га при ма у сво је ср це (4. стих), по том он по но во од ла зи у свет 
(5. и 6. стих). У че твр том сти ху пе сме „Мо лим се зра ку про зор ском” 
са свим не хо ти це на ста је мо тив „ла во ра за пра ње ру ку” (уми ва о
ник). Ак ме и сти18, а мла ду Ах ма то ву мо же мо пот пу но свр ста ти у 

18 „Ак ме и зам пред ста вља књи жев ни по крет у ру ској књи жев но сти. 
Пред став ни ци по кре та: Н. С. Гу ми љов, С. М. Го ро дец ки, А. А. Ах ма то ва, 
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овај пра вац, из ра жа ва ли су сво ју нај ду бљу ег зи стен ци ју ду ше кроз 
сли ке спо ља шњег све та. Ср це је осве тље но као ла вор за пра ње ру ку: 
услов но има ју слич ност у фор ми, и јед но и дру го су не ка вр ста су да 
– по ве за ни су са сим бо лом во де/кр ви, ко ји озна ча ва кре та ње, про чи
шће ње. У со би не ма ни че га осим ла во ра за пра ње ру ку – он пред
ста вља не ку вр сту цен тра, као што је и ср це код чо ве ка. Шта ви ше, 
код Ах ма то ве со ба се пре тва ра у „пу сти храм”, па то по ста је још 
очи глед ни је. Ако ма ло бо ље са гле да мо пра во слав ну тра ди ци ју, 
он да се мо тив „ла во ра за пра ње ру ку” не мо же сма тра ти слу чај ним. 
Ова ква по су да се ко ри сти ла то ком при пре ма Све тих тај ни. Мо тив 
ла во ра за пра ње ру ку и уми ва о ни ка че сто се ко ри сти у тра ди ци ји 
све тих ота ца, а по ве зан је са сим бо ли ком про чи шће ња. 

Ни је слу чај но да је Ах ма то ва ис ко ри сти ла упра во мо тив ла
во ра за пра ње ру ку, а не уми ва о ни ка. То је по ве за но са сим бо ли ком 
ру ку, ко ја је ве о ма ва жна у ства ра ла штву Ах ма то ве. С об зи ром на 
на шу те му, ода бир мо ти ва ла во ра за пра ње ру ку мо же мо про на ћи 
у чи ње ни ци да су очи – про зо ри у по чет ку пре пре ка на пу ту све тло
сти. Све тлост пра ви так тил не сен за ци је, та ко да то пло та про ди ре 
уну тар чо ве ка, па се по том вра ћа на зад, из ње га; та ко и са спо ља
шње стра не про чи шћа ва, про све тљу је очи – про зо ре.

Мо тив ср ца, као што смо већ на ве ли, про ла зи кроз још ве ћу 
ево лу ци ју: ср це, од но сно ла вор за пра ње ру ку, по том на сту па обо
же ње, уз ви си ва ње, ол тар. Сва ка од ових гра да ци ја дру га чи је је 
опи са на у тек сту пе сме: у че твр том сти ху ја сно је при ка за но ср це: 
„ср це је пу кло”. По том се по ја вљу је ла вор за пра ње ру ку, ко ји се 
са мо по не ким ка рак те ри сти ка ма мо же по ве за ти са ср цем. При каз 
ол та ра не по сто ји у тек сту, он као да је уто пљен у ње го вом про стран
ству. Ол тар ов де ни је са мо нај ва жни ји еле мент уну тар хра ма. Мо тив 
ол та ра од но си се на чи тав свет ко ји про сла вља тре ну так при ма ња 
Све тих тај ни. У том тре нут ку от кри ва се еле мент жр тво ва ња слу
же ња ју на ки ње. Рас це пље но на по ла, по ло мље но ср це би ва из ле
че но, за ле че но зра ком, а он да се по но во рас пук не у свет. По ста ју ћи 
део све тло сти, оно се пот пу но раз ли ва, без ика кве пре пре ке, пре
ста ју ћи да бу де оно што за пра во је сте, про на ла зе ћи но ве вред но сти. 
Тре ну так ка да се све тлост жр тве но раз ли ва по ка зан је у мо ти ву 
злат ног пра зни ка. Са ма по ет ска сли ка у ко јој до ла зи до пре о бра
жа ја, до про на ла ска но вих вред но сти, при ка за на је у по след њем 
сти ху пе сме: „и уте ху ме ни”. Упра во кроз ову мо ли тву на сту па 
„злат ни пра зник”, ко ји до но си „уте ху”.

О. Е. Ман дељ штам, М. А. Ку змин и др. Гру пи са ли су се у кру гу ’Пе снич ки цех’ 
и око ча со пи са Апол лон (1909–1917). На су прот сим бо ли зму сма тра ли су збиљ ским 
са мо ма те ри јал ни свет...” (пре ма: Реч ник књи жев них тер ми на, ур. Дра ги ша 
Жив ко вић, Но лит, Бе о град 1986).
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У за вр шној ана ли зи ове пе сме тре ба на гла си ти да је она ство
ре на на те ме љи ма ко ји има ју ши ро ку сим бо ли ку. Као од го вор на 
сво ју мо ли тву ју на ки ња Ах ма то ве до сти же оно што се код Љер мон
то ва на зи ва „ла ко ћа, ла ко ћа”. Те ло по ста је храм са крал не ве ли чи не, 
чо век пре ва зи ла зи лич ну рас тр за ност и мно го стру кост ма те ри јал
ног и сје ди њу је се са њим у ду хов ну за јед ни цу. Ре чи мо ли тве ис пу
ње не су во љом и сна гом до би је ном из ви си на.

Реч Бож ја ис пу ње на је нај ве ћим про ви ђе њем ко јем су се још 
древ ни Ру си мо ли ли. Она је по ста ла оба ве зни чи ни лац тра ди цио
нал не ру ске лин гви стич ке кул ту ре. На при мер, у мо ли тви С. С. Аве
рин це ва на ла зи се обра ћа ње Ре чи: „Мо лим ти се Ре чи... у Бо гу 
пр во бит ној...” У по ет ској мо ли тви тог ти па, је зик та ко ђе пре ба цу
је свест у че тво ро ди мен зи о нал ни про стор, у езо те рич ну су шти ну 
свет ског по рет ка за чи ју је пер цеп ци ју нео п хо дан склад ума и 
ви со ке ду хов не зре ло сти, као и на ро чи то ста ње ми сти ци зма.

Мо гућ је још је дан при ступ у про у ча ва њу по ет ске мо ли тве у 
кон тек сту жан ров ске ти по ло ги је умет нич ке ко му ни ка ци је. Као и 
у би ло ко јој дру гој по е зи ји, она пред ста вља је дин ство са чи та о цем, 
ства ра уза јам но де ло ва ње, али, као и сва ка дру га мо ли тва, пред
ста вља сје ди ња ва ње са Бо гом ко је до во ди до тај ног ди ја ло га са 
њим. У по ет ској мо ли тви ау тор се обра ћа Го спо ду и све ци ма, али 
по сто ји још је дан при ма лац мо ли тве – чи та лац, ко ме је по ет ска 
мо ли тва та ко ђе на ме ње на.

Пре ма то ме, ди ја ло ги зам да је мо ли тве нопо ет ском обра ћа њу 
на ро чи ту струк ту ру. Ди ја ло ги зам под ра зу ме ва два нај ва жни ја 
обе леж ја: са вре ме ни на чин из ра жа ва ња, „ти” и на гла ше ну по ру ку 
при ма о цу кроз ре чи. Обра ћа њем не са мо да се де фи ни ше при ма
лац већ се исто вре ме но ус по ста вља на ро чит тон и стил обра ћа ња; 
с об зи ром на дво стру ког при ма о ца, као нај ва жни ји при ма лац ипак 
оста је Бог. У овом од но су мо гу ће је го во ри ти о „при мар ном при
ма о цу”, пре ма М. М. Бах ти ну. На осно ву раз ли чи тих ту ма че ња 
при мар ни при ма лац ни је са мо Бог већ и ап со лут на исти на, суд 
не при стра сне све сти, на род, суд исто ри је, на у ка итд.

Да кле, ди ја ло ги зам је нај ва жни ји кри те ри јум код мо ли тве 
уоп ште, а на ро чи то у по ет ској мо ли тви. Пе сник де ло ва њем је зи ка, 
чи та вим сво јим пе снич ким раз ми шља њем ства ра сво ју лич ну 
по ет ску мо ли тву. Ка ко је ре као Х. Г. Га да мер: „...у пе сма ма се је зик 
вра ћа сво јим осно ва ма, ма гиј ском спо ју ми сли и до га ђа ја, ко ји нас 
про роч ки по зи ва ју у мрач не ду би не пра и сто ри је”.19 Чи ни се да је 
на ви шем ни воу упра во су шти на у по ет ском је зи ку мо ли тви.

19 Г. Г. Га да мер, Фи ло со фия и поэзия, Ак ֳ у альносֳь ֲре кра сноֱо, Ис кус
ство, Мо сква 1991, 42.
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Је зик по ет ске мо ли тве има ви ше спе ци фич но сти: у лек сич ку 
ком по зи ци ју уво де се цр кве но сло ве ни зми, ар ха и зми, ре чи ко је су 
иза шле из сва ко днев не упо те бе: „Вла ди ко мо јих да на / Ду ше до
ко ли це / Вла сто љу би ва скри ве на зми јо / И не до зво ли да бес по
сле ност го спо да ри ду шом мо јом (А. С. Пу шкин), али без об зи ра 
на то, по ет ска мо ли тва зву чи са вре ме ни је од ри ту ал не: „Хри стос 
и Бог! Же дан сам чу да / Са да, да нас у сви та ње да на! / О, дај ми да 
умрем да нас! / Чи тав жи вот је као књи га за ме не”. Код ње сре ће мо 
чак и ни ски стил, на при мер раз го вор ни ве зник „по ку да”.20

Не сме мо за бо ра ви ти да је ру ска реч „све та”. Ру си ве ру ју да 
кроз реч не по сред но по сма тра ју Бож ју исти ну. Је зик је основ ни 
из вор ве ре. Пре све га, ве ра се те ме љи на са мом је зи ку. Пр ва и нај
ва жни ја уло га древ ног је зи ка би ла је са крал на. За тим се ве ра ис ка
зи ва ла уз по моћ је зи ка. Ве ра се очу ва ла и чу ва се у је зи ку ве ко ви ма. 
Чак и у сва ко днев ним, уо би ча је ним ре чи ма на ла зи се ми стич на 
исто ри ја ро да и на ро да, са вез зе мље и не ба. На при мер, ре чи у 
чи јем се ко ре ну на ла зи лик21 уско су по ве за не са Ли ком Бо га, од
но сно ико ном. Ода тле по ти че и „без о бра зия” – (без обра за) – на ка
зност, ко ја ука зу је на гу би так Бо га. Те жи ти „пер во о бра зу” – пра
о бли ку (пр во о бли ку) са свим је ра зу мљи во (упо ре ди ти зна че ње 
ре чи „пер во о бра зно го” код А. А. По теб ног). „Святой” – Све ти, 
онај ко ји но си све тлост. Ме ђу тим, све је то за бо ра вље но.

Као ре зул тат ана ли зи ра ња по ет ске мо ли тве до ла зи мо до са
зна ња да нам је зик у по ет ској мо ли тви по ка зу је ме ха ни зам про ме не 
све сти у че тво ро ди мен зи о нал ном про сто ру (по гле дај ци тат Цве та
је ве), про ни ца ња у оно стра не скри ве не тај не на па ће не ду ше. Ка кви 
су то ме ха ни зми и ка ко они функ ци о ни шу, тре ба ис тра жи ти.

За кљу чак

По ет ска мо ли тва по ма же нам да за ро ни мо у фи ло зоф ске ду
би не чи та ве по пу ла ци је и у ма њем сте пе ну у ду би ну ве ре. Она 
пре но си чи сто ту мо ли тве них по ми сли, истин ски ве ру ју ћих ау то ра. 
То су углав ном пе сни ци ХIХ ве ка, за раз ли ку од дру ге по ло ви не 
ХХ ве ка, ка да мо ли тве већ по ста ју ур ба ни је, пу не та шти не; где је 
на ре чи јед но, а у ср цу пу стош – он да, по ми шље њу А. Бес ту жо ва, 
на сту па „ду бо ка усну лост злат не сре ди не”. Али чак и у овим под
вр ста ма по ет ске мо ли тве на слу ћу је се ути цај ри ту ал не мо ли тве. 
Иа ко у ма њој ме ри, оне се по са др жа ју по ду да ра ју са мо ли тва ма 
из Све тог пи сма. У њи ма се чу ва оп шти сми сао мо ли тве и ње ног 

20 „По ку да” (рус.) – за не ко вре ме, док, док год.
21 „Образ” (рус.) – лик, сли ка, ико на.
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уз ви ше ног је зи ка, а то нај ви ше за ви си од иде о ло шких и естет ских 
те жњи пе сни ка. По ет ска мо ли тва за пра во је текст умет нич ке и 
естет ске пер цеп ци је, као и у сва кој дру гој умет но сти. У ова квој 
мо ли тви сми сао ни је на по вр ши ни (мол ба, по хва ла), већ се кри је 
иза ри ме и рит ма. Про на ла же ње мо ли тве, чак и у ње ној пе снич кој 
фор ми, омо гу ћа ва чо ве ку да ви ди истин ског Бо га и Ње го ве мо рал
не за ко не, без ко јих је пре ма ре чи ма све ти те ља Ни ко ла ја срп ског 
„...пут чо ве чан ства скри вен у мра ку”.22

Пре вео с ру ског
Ми лан Гро мо вић

Др Ва лен ти на Авра мов на Ма сло ва
Ви теб ски др жав ни уни вер зи тет, Бе ло ру си ја
Фи ло ло шки фа кул тет
Од сек за оп шту и ру ску лин гви сти ку
mva vit @tut.by

22 Ни ко лай Ве ли ми ро вич, Тво ре ния. Т. 2: О Бо ֱ е и людях, Па лом ник, Мо сква 
2006, 26.




