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Предговор

АКРИБИЧЕН ПРИКАЗ НА НАУЧНО ДОСТАПНИТЕ
И ПЕРЦЕПТИБИЛНИ ТИПОВИ МОЛИТВА

Говорот на молитвата од Софија Грандаковска се фокусира врз хронолошки,
типолошки, теориски и херменевтичко-интерпретативни аспекти на молитвата:
потеклото на молитвата, антропо-семиотичките димензии на молитвата, протолитерарната и литерарната димензија на молитвата, типови молитва во различните епохи и во различните културни, сакрални и книжевни системи (примитивна,
ритуална, хеленска, филозофска, мистична, профетска/пророчка, книжевна, словено-византиска, еврејска, ортодоксна, богослужбено-литургиска и нелитургиска
молитва, исихастичка, Господова, контемплативна и други видови молитва).
Книгата Говорот на молитвата на С. Грандаковска е фокусирана врз дефинирањето на дискурсот на молитвата во широк временски, цивилизациски, културен,
јазичен и поетички распон, од нејзините примитивно-архаични и предкнижевни
пројави, до нејзините книжевни појави од периодот на византиската и средновековната книжевност, во еврејската, хеленската, византиската и ортодоксната традиција и семиотика. При тоа е направен посебен осврт врз молитвениот дискурс во
македонската православна и средновековна книжевна традиција.
Говорот на молитвата е акрибичен приказ на научно достапните и перцептибилни типови молитва, како и на одделни парадигматични за молитвениот
дискурс текстови (Исусовата молитва, Азбучната молитва). Таа не е едноставен
хронолошки приказ на одделни видови молитва, ни симплифициран преглед на
теориите на молитвениот дискурс во различни социокултурни и книжевни констелации. Оваа студија прави обид да одговори систематично на неколку суштествени прашања за диференцијалните и конститутивните карактеристики (одлики) на
молитвата и нејзиниот дискурс. Таа се обидува да ги идентификува карактеристиките на молитвата сфатена како сложен книжевен и паракнижевен дискурс со
сакрални, метафизички, ритуални и литургиски импликации и функции. Тоа и ги
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предодредува семиотичките и херменевтичките премиси на студијата Говорот на
молитвата на Софија Грандаковска.
Како поткрепа на искажаниов став, посебно ќе го истакнеме капацитетот Говорот на молитвата да ги резимира клучните спознајни придобивки на современата книжевна наука и пошироко на генезата, историјата и теоријата на молитвениот дискурс во светот, во врска со идентитетот и дефиницијата на молитвата.
Сфатен интерсемиотички и интермедијално, значи сфатен како синкретичен (во
таа смисла и хибриден), повеќефункционален, естетски и социокултурен феномен,
семиозисот на молитвата може да се дефинира исто така отворено, интердисциплинарно и културолошки. Дискурсот на молитвата има повеќекратен духовен,
религиозен, етички, филозофски, културен, антрополошки и книжевен идентитет
и секое сериозно научно истражување на молитвата нужно се повикува на искуствата и на сознанијата од повеќе традиционални научни дисциплини. Повеќекратноста на идентитетот на молитвата е во тесна врска и со динамичноста на
нејзиниот идентитет, што доаѓа до израз при системските пресврти во културата,
конфесијата и книжевноста. Поетиката на молитвата е интегрирачка и инклузивна
поетика на една фасцинантна антрополошка практика која не познава временски,
просторни и цивилизациски граници, која опстанала во сите епохи од развојот на
човечката цивилизација и која, колку и да се модифицира, ги чува своите основни
конститутивни говорни белези.
Говорот на молитвата од Софија Грандаковска ги апострофира следните
дефиниции:
• молитвата е специфичен вид човечки емоционален говор кој
ги надминува границите на книжевниот израз/семиозис и како говор
во којшто во најтесна спрега доаѓаат естетско-литерарната и сакралнопрагматичната функција, симболичниот, метафизичкиот и антропозофскиот код на јазикот;
• молитвата е крик и обраќање, манифестација на исконската
потреба на човекот да биде во допир и хармонија со природата (космогониски аспект на молитвата) и со божественото (религиозен аспект
на молитвата), при што доаѓа до израз преовладувачкиот иманентен
стремеж на молитвениот дискурс кон оралната и перформативната
сценска поетика, кореографија, реторика и мнемотехника, дури и кога
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ќе се текстуализира (запише, отпечати), или дури и кога се ис-кажува во
тишина/молкум (молитвата е безгласно, нечујно глаголење, во својот
највисок вид молитвата е тихување, феномен на молитвениот дух а не
само на јазикот, поради што може да се дефинира и како семиотика на
немоќта на човекот односно на моќта на божевото, независно во што тоа
е инкарнирано);
• молитвата е поетско-лирски жанр во којшто преовладува естетската функција и индивидуалниот печат на авторот, односно во којшто
отсуствува богослужбениот, литургиско-прагматички карактер на молитвата. Во средновековните книжевни молитви доаѓаат до израз и некои елементи на јазичниот, верскиот, духовниот и културниот идентитет
на народот (на пр. славењето на словенската азбука, на македонската
словенско-византиска традиција).
Молитвата, сфатена како придобивка од древните орални култури и народни
традиции, е поглед на свет со изграден систем на етички, едукативни, естетски и
културни вредности. Таа е едно од најзначајните сегменти на духовното наследство и на меморијата на човештвото кои во себе содржат траги и информации за
древните култури, верувања и обичаи. Кодот на молитвата е поларизиран меѓу човечкото и божественото (молитвата како антропоцентричен и како теоцентричен
дискурс, или молитвата меѓу профаните и богослужбените праксиси).
Во молитвата постојат траги од митското мислење, од човечките архаични искуства со ритуалот, магијата, баењето и гатањето, исповедта, покајувањето и молбата, со жртвувањата, адорациите, воспевањата, идеализациите, повикувањата
на духовите, аскетизмот, барањата или петициите на поединци и на колективитети
(племе, народ, верска и друга заедница), со клетвите и кобењето, со инкантациите, со евокаците, со инвокациите на Музите, со култовите, со мистичните и семимагиските исцелителски и заштитнички рецитации, пофалбите, пајаните, номосите, импровизациите, со химните, псалмите и одите, како и со другите облици на
духовно комуницирање и изразување на човештвото.
Говорот на молитвата на С. Грандаковска во сите свои составни делови го
свртува вниманието од хронолошко-историографската и генолошко-жанровската
дескрипција на молитвата, кон еволуцијата на молитвата од делотворен, спасителски, култен и ритуално-сакрален чин, во естетизиран, непрагматичен книже-
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вен говор. Секоја епоха и секоја цивилизациско-културна и јазична матрица си
имаат свои искуства со трансформацијата на предкнижевната сакрално-ритуална
во книжевна молитва.
Тие искуства се должат на различните интереси на дадените култури по однос
на литераризацијата и естетизацијата на молитвениот дискурс, односно по однос
на неговата сакрализација и ритуализација. Тие искуства се тесно поврзани и со
владејачките конвенции во врска со индивидуализацијата на говорот и позицијата
и статусот на авторот во општеството. Социо-културната констелација влијаела врз
појавата на авторските книжевно-уметнички молитви, врз појавата на профанизацијата на молитвата и обратно, врз сакрализацијата и мистификацијата на молитвата. Молитвата има нагласен прагматичен социо-културен карактер и функција,
па оттаму е во корелација со владејачките институционални норми и вредности и
тие можат да бидат чинители на нејзиниот развој. Тоа може да се смета и за една
од константите на дискурсот на молитвата сфатен во поширока, а не само во книжевно-естетска смисла.
академик Катица Ќулавкова
12
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Уводни координати
Молитвата [, , , , molítь,
prosi] постои од најраните времиња на човековото битисување и поради тоа бележи најразлични облици на форма и израз. Иако таа низ историјата може да се
препознае во најразлични форми (обожавање (адорација), барање како заповед,
акт на верба, молба, пофалба, слава, псалм, обожување (theosis), химнографски
облик и друго), сепак нејзината најдлабока суштина останува непроменета, а таа
самата останува да биде централен дел на религиозниот живот.
Во рамки на предкнижевниот контекст на молитвата, се лоцира и можноста
за нејзино дефинирање како егзистенцијален, обреден, социјален и музички чин,
но и како прв говор на човекот што има ономатопејски карактер. Затоа, постоењето на молитвата во архаичната поетика го поврзуваме со нејзиното постоење како
архе-вид, којшто ги пренесува своите константни елементи и форми на говорни
жанрови врз подоцнежните молитвени форми во книжевноста, сфатени како второстепени жанровски форми со висока стилско-поетска означеност.
Менувајќи ја својата надворешна форма, а задржувајќи ја својата внатрешна
суштина како обраќање, дијалог, говор, јазик во чинот на комуникација со трансцендентната стварност, молитвата го проширува својот контекст во книжевното доба и отвора можност за нејзино етаблирање во повеќе насоки, коишто ја
откриваат и нејзината функција: како книжевно-научна и уметничка категорија
таа остварува врска со архетипскиот, теолошкиот, естетско-етичкиот, библискиот,
литургискиот, антропо-семиотичкиот, лингвистичко-поетскиот и стилскиот израз.
Најраните книжевни записи за молитвата датираат пред повеќе од 5000 години (Keler, 1987, 9). Затоа јазикот, митот, религијата, уметноста и книжевноста се повисоки облици коишто ја надминуваат нејзината органска природа. Тие се спознајни облици на човекот коишто доаѓаат по предрелигиозната епоха. Етаблирањето
на поимот молитва започнува како архе-вид, а развивајќи се историски, молитвата станува книжевен вид во хеленската, еврејската, христијанската, византиската,
црковнословенската книжевност и достигнува облик на поетско-реторички жанр,
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којшто го задржува говорот со вишата реалност, надградувајќи го со високо развиени поетско-стилски и изразни средства.
Развивањето на молитвениот говор во книжевен текст, кој нужно ја апсолвира методологијата на семиотиката, го открива стилистичкиот, културолошкиот,
социолошкиот и антрополошкиот контекст на молитвата во сите времиња како
длабока потреба на човекот. Користејќи го семиотичкиот пристап, монографскиот труд Говорот на молитвата, го проширува своето подрачје на истражување
на дискурзивно рамниште, теоретско-поетичко, контекстуално и класификациско етаблирање на молитвата како книжевен вид. Постоењето бројни молитвени
форми во предкнижевниот период, дава можност да се размислува за потребата
од структурирање хиерархија и создавање генеалошка класификација на оралните или архе-формите. Но, било каква научна класификација опстојува само во
релативен контекст, бидејќи таа би се однесувала само на теориски, а не и на историски план. Оваа констатација со којашто се соочивме, ја аргументираме преку
неможноста да се определи која молитвена форма е прва [] како генератор
на сите останати. Затоа, истражувањето на овој аспект завршува во едно генерализирано сознание за типологијата, но не и за хронологијата на молитвените
орални форми.
Од друга страна, молитвениот дискурс во еврејската и во христијанската
книжевност, особено примерите на византиската и црковнословенската поезија,
говорејќи за богатата жанровска класификација на молитвата, со посебен акцент
на нејзиниот литургиско-евхаристиски поетски вид, открива длабока реминисценција со архе-видовите, коишто го имаат задржано својот конститутивен елемент
на молитвениот текст во подоцнежните книжевни периоди: постоење две страни
коишто се поврзани преку дијалошкиот принцип. Оваа комуникациска димензија
на молитвата како антропо-семиотички феномен, ја развива молитвата и како
книжевен жанр, што го заокружува нашето истражување на молитвата како висок
естетки чин на уметничко создавање.
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АРХЕПОЕТИКА НА МОЛИТВА
(МОЛИТВАТА КАКО ПРЕДКНИЖЕВЕН ФЕНОМЕН)

I. Антропо-семиотички позиции на молитвата
1. Потеклото на молитвата и протокнижевниот аспект
1.1. Иако постојат бројни студии коишто го третираат феноменот на молитвата во

примитивните култури, сепак во светската научна јавност сè уште не постои клучна студија, која по најдиректен пат го разгледува ова значајно прашање. Од постарата литература упатуваме на незавршениот докторски труд на големото име од
социологијата, Марсел Мос, именувано За молитвата (On prayer, Oxford University,
1909). Во обидот да одговори – што е молитва и кое е нејзиното потекло – М. Мос
во своите анализи тргнува од базичното ниво што го лоцира во првите форми на
говор на примитивната свест: ритуалот и митот. Нивната основна карактеристика ја определува есенцијалната еволутивност, односно променливоста на нивните форми.
Тргнувајќи од оваа придобивка, молитвата како централен феномен на религиозниот живот, бележи еволуција на своите форми во историски контекст, кој
пак, се однесува на различниот адресат кон којшто таа била упатувана: тотем, дух,
виша сила, Бог. Затоа, М. Мос заклучува дека токму поради променливиот карактер на молитвата во разни социјално-историски контексти е невозможно да се открие нејзиното вистинско потекло. (Mauss, 2003, 12)
Овој научен поглед покажува дека потеклото на молитвата е тесно поврзано
со самото потекло и развој на човекот како антрополошко,1 историско, социјално и
културално битие. Затоа и прашањето за потеклото на молитвата, самото по себе е
1 Подвлекуваме дека антропологијата како наука дури во XIX век започнува со систематско и сериозно
собирање на материјали за сите аспекти на човечкиот живот, за светот на примитивните симболи, етно
и архе-поетиката и сл. Сепак, предкнижевниот период дава одличен патоказ во реконструкцијата на
молитвениот говор и неговото надградување во историјата како книжевен феномен.
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археолошко. Како такво, неговиот одговор може да се добие само по пат на ’реконструкција’ на развојот на примитивната свест, а не по директен пат, којшто би ја дал
и единствената вистина за потеклото на молитвата, како и нејзината дефиниција.
Во иста насока упатуваме и на друг, незаобиколив научен пример, на едно од
најмаркантните дела во историјата на науката посветено на молитвата - Молитва:
Студија за историјата и психологијата на религијата (Prayer: A Study in the History
and Psychology of Religion, Oxford University Press, 1932), од универзитетскиот професор во Марбург, Фридрих Хеилер. Занимавајќи се со прашањето за потеклото на
молитвата, авторот одговорот го лоцира во контекст на типологијата на молитвата. Констатира дека молитвата е една дивергентна форма чијшто облик зависи
од степенот на развојот на духовноста и на религијата во којашто таа се јавува и се
проучува.
Врз основа на тоа, ние ќе подвлечеме дека би било невозможно да се даде
единствена дефиниција на молитвата преку којашто би се изразила и заклучила
нејзината есенција за сите времиња и култури, заради променливоста на нејзината форма во различни историски периоди, вклучувајќи ги предкнижевниот и
книжевниот, во исто време.
4

1.2. Но она што стои како конститутивен елемент на молитвата, како нејзин кон-

стантен дел од пред-книжевниот и пред-религиозниот период, па сè до периодот
со висок степен на религија, се насочува во барањето добро, што се среќава без
исклучок во сите молитвени форми на говор. Она што ја разликува молитвата во
разните историски форми не е само изразот меѓу нејзината првична, т.е. орална,
па потоа и лингвистичка означеност, туку пред сè степенот на развој на човековата
свест во различните култури од историјата на човештвото.
Исклучителноста на овој факт треба да се погледне конструктивно, како на
археологија на молитвениот дискурс, бидејќи најраните форми на молитвен говор
ја зачнуваат традицијата на молитвата не само како феномен во антрополошки
контекст, туку и во поглед на нејзиниот развој како книжевна форма:
„Зарем поетското создавање не е ограничено на одредени
формули, востановени мотиви кои едно поколение ги примило
од претходното, а тоа, повторно, од друго, чии прототипови неизбежно ќе ги сретнеме во епската старина, на степен на мит, во
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конкретните дефиниции на првобитниот говор? Зарем секоја нова
поетска епоха – не работи врз сликите од памтивек заветени, задолжително вртејќи се во кругот на нивните граници, дозволувајќи
си себеси само нови комбинации [...] со нови сфаќања за животот
како прогрес во однос на претходниот?“2

Во овој цитат јасно се огласува архетипскиот контекст на молитвениот говор
во примитивниот амбиент, кој е протолитерарен, но во чии рани рамки може да
се лоцира подоцнежното детерминирање и етаблирање на молитвата како книжевен вид.
2. Типологија на молитвата
2.1. Типологијата на молитвата според Ф. Хеилер вклучува шест типа молитва: при-

митивна, ритуална, молитва која ù припаѓа на хеленската култура, философска,
мистична и профетска молитва.
а. Примитивна молитва. Овој тип молитва е роден од стравот на човекот, поттикнат од опасностите кои го демнат во природата, како и од потребата тој да се
надмине. Во овој стадиум на примитивна свест, Бог во себе не ја содржи сета моќ и
светост. Затоа, примитивната молитва е резултат на спонтан израз на природниот
човек во форма на петиција. Според Ф. Хеилер, оваа спонтана молитва како ехо,
изговорено од устата на предисторискиот човек, претставува прототип (Heiler,
1932, 13) на секоја друга молитва подоцна.
Во примитивната молитва се препознава отворено заедништво меѓу примитивната свест и природата. Но во исто време, таа претставува антиципација во
светот, создаден од сè уште необјасниви сили коишто примитивната свест сака да
ги смилостиви. Необјаснивото во својот најсиров облик има конотација на натприродно и токму затоа, во овој пред-религиозен момент е содржано највисокото
духовно искуство, а истото тоа подоцна е препознаено и во најразвиените облици
на религијата.
Спонтаноста и несвесноста на примитивната свест стануваат главни одлики
на примитивната молитва, преку којашто се повикува (се инвокира) силата во природата за помош. Кога стравот постепено почнува да исчезнува заради постепено2 А. Н. Веселовский. Историческая поэтика. Ленинград, 1940, 51, цит. според: Д. С. Лихачов, 1972, 122.
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то запознавање на силите во природата, тогаш на местото на инвокацијата, доаѓа
доверливата петиција (conidental petition), чијашто суштина подразбира постоење верба во концепт за Бог, во својата најелементарна форма.3 Примитивниот
човек моли од егзистенцијални причини (на пример, на ловецот му е потребна
молитва за добар лов). Но, длабочината на говорот на молитвата, укажува пред
сè на потребата на човекот за достигнување повисоки цели во животот. Во овој
контекст, во молитвениот говор се зародува знакот на вертикализацијата како
семиозис на сè уште нерационализираното сознание на човекот за постигнување
знаење од повисок тип.
Ф. Хеилер, разгледувајќи го развојот на историјата на молитвата воопшто,
следејќи ја нејзината генеза, ќе констатира дека:
„Едноставноста на примитивната молитва свој одглас има
во неколку химни, како на пример во Риг-ведите и поетските
молитви кај Хомер, грчките трагедии и дека нивната шармантна
едноставност низ јазичната изразност, може да се види како ехо
на примитивната или изворна, со значење вистинска молитва
(genuine prayer).“4
6

Примитивната молитва ги дава најраните предкнижевни форми на молитвата: инвокацијата и петицијата, кои подоцна ќе ја потврдат својата изворна
полнота и во развиениот книжевно-уметнички систем.
б. Ритуална молитва. Таа претставува продолжение на примитивната молитва и
се однесува на поразвиен систем на верување и однос кон натприродното, како и
на генерално поразвиена човечка свест. Во извесна смисла, примитивната молитва трпи репресија од ритуалната, фиксирана во магиските формули и ритуалната
сценографија, како израз на попродлабочена семиотичка изразност. Овој тип молитва предност дава на формата пред содржината. Формата на гестот укажува
на извесни репетиции (лат. repetitio) или повторувања, за кои се верувало дека
имаат магиско дејство. Молитвата во овој контекст станува фиксирана формула
која се кажува или рецитира. Таа станува пред сè, церемонијална. Слободната и
спонтана молитва станува форма во ритуалните формули. Оттука можеме да го
3 F. Heiler, 1932. Види го поглавјето: The conception of God underlying prayer, 53-57.
4 F. Heiler, 1932, 58.
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потврдиме и изведувањето на предкнижевната форма на молитвата како репетиција.
в. Молитвата во хеленската култура. Во хеленската култура молитвените петиции добиваат израз на отстапка од рудиментирана потреба, а се насочени кон
моралните потреби на поединецот. Сфаќањето за Бога во оваа култура сè уште
не носи атрибут на омнипотентност, бидејќи политеизмот се одликува само со
постоење индивидуализирани и антропоморфни богови по својот карактер. Затоа
молитвата во хеленската култура не трансцендира, туку ги рефлектира културните
вредности на хеленската епоха: „Хомеровите епови Илијада и Одисеја го формираат почетниот прогрес во религијата на старите Грци“ (Heiler,1932, 15-16). Во оваа
култура не може да се зборува за постоење на систем на развиена религија ниту
пак за религиозен авторитет, како реформатор на најдлабоката духовна сфера на
човекот.
г. Философска молитва. Овој тип молитва, според Ф. Хеилер, претставува резигнација кон божествениот поредок на универзумот. Таа во својата суштина е наивна
и вклучува нота на благодарење за убавината на животот.
д. Мистична молитва. Во христијански контекст, мистичната молитва претставува
синтеза на неоплатонистички и библиски мотиви, но и универзален религиозен
феномен. Целта на овој тип молитва е остварување онтолошко заедништво со
Бога. На местото на антропоморфниот бог од примитивните религии, стои Бог кој
трансцендира личност. Тој е апсолут, бесконечност што се доживува пред сè, како
внатрешно просветлување, а помалку како историски Бог. Највисока форма на
мистична молитва е контемплативната.
ѓ. Профетска молитва. Таа отстапува од терминот пророчка којшто се однесува
на примитивните нивоа, во смисла на преобразба на митскиот јунак. Во овој контекст, Ф. Хеилер ја нагласува нејзината основа во изразите: потреба и љубов. Таа
не е ниту инкантација, ниту медитација, туку емоција. Во профетски молитви ги
сместува говорењата на апостолите, но и на подоцнежните религиозни водичи во
историјата.
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II. Дефиниција на молитвата
1.1. Следејќи

ја научната литература посветена на молитвениот феномен од интердисциплинарен аспект,5 во однос на определувањето на точното потекло на
молитвата, се соочуваме со неговата комплексност при упатувањето на аспектот
на дефинирање на самата молитва. Поимот молитва не може да се подведе под
единствена дефиниција. Затоа, сметаме дека апсолвирајќи ги сознанијата на науката, коишто ја дефинираат молитвата од најразлични аспекти, треба најпрво да
утврдиме: што е тоа што во сите тие дефиниции останува како константна (најелементарна), а со тоа и конститутивна единица, за нештото да се именува како
молитва.
1.2. Молитвата е говор
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1.3. Говорот во својата најширока лингвистичка смисла претставува фонетскоакустична манифестација на способноста на човекот да се служи со јазикот. Тој пак,
единствено својствен на човекот, преставува можност за вербално изразување,
без оглед на тоа на кој историски период му припаѓа. Јазикот примарно се остварува во говорот, а секундарно во писмото. Затоа прашањето за потеклото на јазикот
навлегува во прашањето за потеклото на човекот, коешто стои пред времето на
развојот на лингвистиката6 и на науката за книжевност.
Фердинанд де Сосир во своето капитално дело Увод во општа лингвистика
[1949], зборувајќи за звукот како акустично-вокално единство, го поставува прашањето: Дали тој [звукот] претставува говор? Неговиот одговор е категоричен:
„Не, тој е само инструмент на мислата.“ (Sosir, 1969, 18)
Човечкиот говор од страна на науката е определен како индивидуален и тој
потекнува од најраното искуство на човекот за да ги изрази своите најелементарни потреби (глад, студ, страв и тн.). Затоа, говорот не е само книжевен феномен.
Потеклото на говорот, според теоријата на еволуцијата ја следи претпоставката на
развој од извик до говор. Тоа е таканаречениот емоционален говор и тој му припаѓа
на предворјето на човечката пред-литерарност. Во тој говор се сместуваат куси
5 Вклучувајќи ги пештерските цртежи, археолошките податоци, па сè до формите на византиската
химнографија и црковнословенската поезија. (Заб. С.Г)
6 Којашто истовремено се занимава и со семантичката функција на говорот.
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извици и повици со музикална карактеристика, како и фрази со сиромашна синтакса и ономатопејски призвук, т.е. гласови,7 коишто биле лишени од смисла, но
стануваат ’инструмент’ на првична мисла. Таа мисла потоа се пренесува на слични
ситуации. Тоа постепено метафоричко пренесување на ’извикот во говор’ се опишува како процес на „постепена објективизација кога нештата веќе се спознаваат,
а помалку се чувствуваат.“ (Kassirer, 1978, 154)
Заклучуваме дека човечкиот говор во својата најелементарна форма којашто
поседува ономатопејска доктрина, во науката се сведува на основен инстинкт, кој
по својата природа е всаден во секое живо битие. Излегувајќи од рамките на вакво
биолошко гледиште, со текот на еволуцијата, говорот влегува во својата емпириска фаза.
Првобитниот говор е во тесна врска со духовната сфера на првобитниот човек
и неговото мислење. Тоа е сликовно [а не сликовито], и се однесува на просторен
карактер, кој пак, по својата семантичка определба - е визуелен. На пример, метафоричното пренесување на чувството за глад со тежок и жесток извик, ја носи
релацијата слично со слично како израз на сликовното и емоционалното мислење,
како спознајна категорија и како карактеристика на првобитниот говор:
„Во предродовскиот период човекот замислува дека неговиот
живот и животот на природата се едно исто. Тој ги забележува надворешните промени. Претставите ги организираат воочувањата.
Чувствата се перципираат со помош на забележувања.“8
1.4. Таквите услови на човечката култура кога не постоела писменоста, како и ан-

трополошкиот интерес за потеклото на говорот, неговиот развој и апликацијата во
најразлични сфери на книжевно-уметничко создавање, ги дефинираат почетните
позиции на кои стои молитвата како еден од најраните говори на човекот. Затоа и
истражувањата за молитвениот дискурс тргнаа токму од предворјето на човечката пред-литерарност, којшто понатаму, од првичен говор на човекот станува книжевна категорија со свој книжевно-уметнички идентитет.
Тргнувајќи од придобивките на книжевната семиотика која светот го апсолвира како знак (лат. signum), којшто ја одржува релацијата ознака-означено
7 Пример, при славење победа над противникот, по успешен лов и слично.
8 O. M. Frejdenberg, 1987, 37.
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(лат. signans-signatum)9, тогаш истражувањата за молитвата, како дел од најраните човекови орудија да ја систематизира и да ја организира својата човечка детерминираност под небото, ги поставуваме токму врз таквите семиотички позиции.
Главната цел во нашето истражување ќе биде откривана како цел еден семиотички систем во кој знаковноста на молитвата се идентификува не само како антрополошки, туку пред сè како книжевно-научен и културолошки феномен.
Молитвата во предкнижевниот период претставува еден од најстарите облици
за објаснувањето на релацијата човек-природа, па затоа може да се разбере како
знак – репрезентамент. (Larsen & Johansen, 2000, 45) Тој постои за да се објасни
нешто друго и за да реферира на сложениот процес на (себе)концептуализацијата
на човекот во природата. Молитвата како семиотички знак во себе ја содржи семантиката на своето значење - кое е космичко. Молитвата станува форма на силен
напор на човекот да комуницира со вишата инстанца. Во откривањето на првичната семантика на молитвата, таа, молитвата станува друг знак, т.е. ја остварува
својата семиотичка функција дека стои на место на [...] или реферира на потребата
за космизација. Молитвата станува интерпретант на говорот за космизација на
човекот. Затоа, молитвата во предкнижевниот период претставува говор којшто
во себе го содржи извикот (екскламацијата) како потреба за космизација на човекот, за воспоставување ред во својот живот и во природата којашто е непозната за
него. Во овој семиотички знак којшто се однесува на редот, се открива и зачетокот
на развојот на човечката култура.
Од каде се раѓа ваквиот говор? Неговото потекло треба да се смести во првичното човеково доживување на природата преку чувството на страв. Човекот чувствува неопходна потреба од природата (Јеротић, 1997, 187) во којашто живее, но
која за него претставува еден непознат свет. Стравот на човекот е токму тоа силно
чувство кое го врзува човекот со непознатото и со натприродното, именувано како
свето, а „неможно да се изрази преку поим.“10
Затоа, молитвата е говор преку којшто човекот има потреба да го надмине
стравот за да може да воспостави поредок во животот. Примитивната молитва
укажува на доживувањето на примитивната свест за припадност на единката кон
9 Врз основа на латинската етимологија на тријадата: signum-signans-signatum, во XX век Ф. де Сосир ќе ги
удри темелите на семиотиката и структуралната лингвистика: signe-signiicant-signiié.
10 М. Елијаде. Слике и симболи, 1999, 14-15. Види и: Аспекти на митот, 1992.
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целината и светот. Таа е моќно средство на патот кон космизацијата на човекот
и неговата духовна сфера. Затоа можеме да подвлечеме дека во примитивната
космогонија не ја воочуваме само најраната антропологија, туку и примитивната
молитва како средство за спознание.
2. Молитвата е крик
2.1. Крикот можеме да го разгледуваме како семиотичка експресија на човечкиот
страв од непознатото. Тој е првична артикулација, пра-звук на она што подоцна во
човечкиот говор ќе се обликува во поим, во синтакса и во лингвистички запис. Крикот како архе-говор ја носи примитивната сила на јазикот, којшто подоцна ќе стане
артикулиран (развиен) лингвистички израз. Богатата семиотичка означеност на
крикот се озаконува како говор за подобар свет, но и како говор за промени. Затоа,
во крикот се крие семиотиката на духовниот свет на примитивниот говор, преку
кој примитивната свест сака да воспостави дијалог со енергијата на светот, а во
тие рамки - тоа е непознатото, небесното, светото. Крикот на ова ниво ја збогатува
својата семантичка содржина станувајќи вертикален, небесен крик.
Синтаксата на крикот носи емотивна знаковна изразност. Со оглед дека тој
не ја содржи логичната врска меѓу означителот [формата] и означеното [поимот]
(Eko, 1973, 118), туку афективноста, субјективноста на говорноста продуцира реакција којашто се однесува на конкретен настан. Тој стои наспроти јазичниот знак кој
е линеарен и се однесува на временската димензија. Затоа, говорниот знак е иконичен [], архетипски одраз на духовниот свет на примитивната свест.
Крикот ја следи иконичната реторика. (Лотман, 2004, 82-83) Неговата синтакса ја
негира артикулацијата и јазично-лексичкиот израз, а ја афирмира иконичноста
како одраз на внатрешното. Затоа, крикот е говорен знак, чијашто главна карактеристика е иконичноста која го вклучува префиксот –пра, како првично -архе во
одразот на чинот на говорот.
Крикот е елементарна единица на текстот на примитивната молитва, којашто
не се определува според синтаксичко-граматички и синтагматски надградби, туку
преку афективно-емотивни и иконични означители. Тие реферираат обраќање и
обид за дијалог преку репетиција на вокалната интонација и неартикулираниот
глас. Но, тоа не значи дека крикот е само логична манифестација на внатрешна-
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та потреба на човекот за космизација. Во неговиот иконичен одраз се оцртува
контекстот на молитвата. Субјектот кој го произведува крикот може да означува
жртва поради незнаењето кое го поседува во светот и затоа повикува, моли, бара
помош, спас, инвокира. Затоа ќе подвлечеме дека крикот претставува прекодирана молитва кај примитивната свест.
2.2. Според М. Мос најелементарниот извор на молитвата е длабочината на човечката душа, од кадешто таа понатаму се развива низ најразлични форми, добива
израз на барање, ред, акт на верба, признание, молбеност, станува централен дел
на религиозниот живот, а во својата најразвиена форма на говор станува псалмодија, книжевност и слично:

„Молитвата има брилијантна историја. Доаѓајќи од длабочината [на душата], се издигнува до височините на религиозниот
живот.“11
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Затоа, одново ќе го поставиме следново прашање и притоа ќе го означиме
како клучно: Кој е елементарниот говор на човекот? Или, која е формата која го
содржи елементарниот тип молитва?
Првиот тип молитва е рудиментиран по својата објава, бидејќи адресатот не
е конкретен тип божество. Во свеста на примитивниот човек сè уште не постои систематизиран однос и насоченост кон Бога, како извор на совршен и беспрекорен
носител на правилата на животот и на универзумот. Молитвата како обраќање сè
уште не претставува вистински однос кон Бога како sumuum bonum.12 Таа се истакнува само како форма на првобитен нерелигиозен монолог, како форма на експресија на примитивниот човек, а не како сознание.
Првиот пра-образец молитва е крик. Нејзината појава се врзува со првиот човечки крик чијашто основна карактеристика е оралноста. Тој во дамнешното време бил неартикулиран, неоформен, неорганизиран и несистематизиран во мисла,
збор или лингвистички запис. Ваквиот факт укажува на тоа дека примитивниот
човек, раководен од својата таканаречена примитивна свест, покажувал друг тип
говор, којшто по својата природа е емоционално-експресивен. Токму во ваквата
форма на првичен говор го откриваме и изворот на молитвата, но и процесот на
11 M. Mauss, 2003, 21.
12 Theosophy, 1954, 415-420.
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развој на самиот човек како антрополошки феномен. Затоа и потеклото на молитвата го врзуваме со потеклото на човечкиот говор. Молитвата, како еден од
најраните човечки говори „не е подготвувана однапред и не се врзува за никаква
усилена појава на тој план.“ (Џемс , 1990, 289)
2.3. Во контекст на теориско-научното определување на молитвата како првичен

крик или најран говорен чин, таа го претставува примарниот систем на јазикот
(Bahtin, 1978, 234-235) во рамки на човечката активност. Усмениот атрибут на молитвениот дискурс во предкнижевниот период укажува на постоење на молитвата како говорен [устен] жанр чијашто функција е космизациска како означител на
стварноста и нејзиното спознавање. Затоа и синтетичката дефиниција на М. Мос за
молитвата гласи: „Молитвата е религиозен акт кој е орален и е насочен директно
кон светото.“ (2003: 57)
Определувањето на оваа почетна позиција на молитвата како крик во рамки
на примарниот и пред-книжевниот систем, претставува базична основа за нејзино
понатамошно развивање во секундарен семиотички модел којшто им припаѓа и
на книжевноста и на културата, како сложени говорни жанрови. Молитвата како
говорен жанр е предуслов за проширувањето на нејзината семио-семантичка
вредност во рамки на антрополошко-книжевните проучувања во понатомошниот
развој на човекот и на неговата мисла. Тука спаѓа и формирањето на дијалошката
структура на молитвата.
3. Молитвата е обраќање
3.1. Во рамките на примарниот молитвен говор неопходно е да се вклучат при-

добивките на антропо-семиотичкиот модел, коишто упатуваат на потребата на
човекот именувана како обраќање (до другиот, врховниот, моќниот). Обраќањето
стои како семиотички показател, т.е. како знаковно средство на вклучување динамична релација на две страни кои влегуваат во комуникација. Во овие рамки,
молитвата како говорен жанр, излегува од својот монолошки концепт и ја остварува својата референтна функција да се обраќа кон некој натприроден двигател
[којшто науката го именува како дух, божество или, во подоцнежните фази - Бог].
Говорот на човекот низ говорот на молитвата како обраќање, ја стекнува својата
експресивно-комуникациска улога, објективизирајќи се во дијалогот. Молителот
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е оној којшто говори со јазик на духовна потреба да биде разбран од оној кому му
се обраќа. Семиотичкиот интерес во процесот на ваквиот комуникациски чин на
молитвено обраќање, ја истакнува самата функција на молитвата: да го моделира
на особен начин објектот на молителот.
Во рамки на антропо-семантички концепт, овој молитвен говор има потреба
да биде разбран во своето вистинско значење - како жив исказ, и да го добие
својот активен - возвратен карактер. (Bahtin, 1978, 241) Во подоцнежен книжевен
контекст, природниот јазик на молитвата како говор, го претставува медиумот на
самата книжевна форма на молитвата како сложен говор, кој ја содржи основната
смисла како обраќање и преносната смисла на молитвата, во контекст на нејзините книжевно-уметнички форми како второстепен знаковен систем. Односно,
молитвата како обраќање, т.е. примарните молитвени облици како примарен
јазик, укажуваат на културолошко-книжевната функција на молитвата - таа да
стане метајазик, „стручен јазик на знаење, јазик за јазик“ (Škiljan, 1987, 19), којшто
овозможува егзактен опис на молитвата како книжевен текст.
3.2. Обраќањето како најрана и најдревна фаза од развојот на молитвата како ар-
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хе-вид, укажува на тоа дека примитивниот човек несвесно ја покажувал својата
врска со некаква трансцендентна стварност која постои надвор од него, а со текот
на времето, човечката мисла станувајќи сè поразвиена, човекот се трудел сè повеќе да ја продлабочи, откривајќи ја како спознајно-етичка категорија на своето
постоење. Таа трансцендентна стварност [именувана како Бог, натприродно суштество, божество, дух или слично], за човекот станува означител на виша стварност со којашто тој сака да оствари дијалог, бидејќи во неговата примитивна свест
таа стварност го контролира неговото битие, неговиот живот, но и природата во
којашто тој живеел. Молитвата како обраќање на примитивна свест, како најрана
експресија во таа фаза од развојот на човештвото, станува означител за чувството
за постоење друга свест. Ваквиот напор на човекот да ја оствари врската со вишата
стварност, според нас, ја открива раната литургиска карактеристика на молитвата за заедништво, обединување или заедничарење, односно спојување со целината.
Обраќањето како чин насочен кон некое ареално кон - [...], зборува дека човекот живее со чувство дека не е сам, т.е. дека постои некој друг. Обраќањето содржи повик да се појави или да дојде тој другиот. Оваа фаза на молитвата се однесува
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на примитивниот говор на молитвата во којшто е содржана емоцијата на раниот
човек кон трансцендентната стварност. Или, молитвата како обраќање е персонификација на сила на една виша стварност. Затоа ќе ја подвлечеме и втората можна
дефиниција за молитвата во пред-книжевниот период: молитвата е обраќање.
4. Молитвата е барање
4.1. Семантиката на поимот обраќање, којашто ја вклучува динамичната релација
на постоење на другиот или оној кој слуша, по автоматизам го повлекува и поимот
барање како семиотички означител на молитвата како знак, којшто упатува на
друг феномен. Во овој контекст тоа е вишата стварност. Примитивната молитва во
својот говор го вклучува поимот добро. Молитвата вклучува семантички позитивна реакција - барање да се исполни доброто. Во рамки на овој дијалошки амбиент,
во чијшто контекст се остварува говорот на молитвата, се открива и самиот етимолошки проблем на феноменот молитва.
Првите молитви се невербализирани желби. Во феноменологијата на предрелигиозната и пред-книжевната молитва како барање, ја откриваме ознаката
на молитвата како вредносна категорија. Затоа, би можеле нејзината вредносна
позиција да ја определиме како барање за исполнување желба. Односно, желбата
се истакнува како основна форма на молитвата.
4.2. Во овој проширен семантизам на синтагмата говорот на молитвата во предкнижевниот период како примарен говорен жанр, можеме да констатираме
проширување на нејзиното семиотичко стојалиште: молитвата е барање за космизација на човекот, но молитвата е и барање за концептуализација на вредносниот аспект на животот, негова објективизација. На ова рамниште онтологијата на
молитвата укажува на нејзината улога како спознајна вредност за човекот. Нејзината семиотика станува означител на релацијата ’јас-ти’. Во оваа вредносна насоченост на молитвата како означител на барањето, лежи зачеток на висок чин на
човекот изразен низ неговата потреба за себеосознавање, преку поставување на
дијалошкиот концепт со јасна дистинкција: јас - ти. Семиотичкото поле на овој тип
молитва реферира на првобитната космологија во која е содржана и првобитната
антрополошка вредност на човечката култура.
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4.3. Првобитната космологија е изразена преку чувството за простор. Молитвата
како внатрешно барање за прилагодување на човекот во просторот, одново ја
лансира потребата за самоослободување на човекот, изразена преку самоосознавањето. Ова ниво на молитвен дискурс ја потенцира потребата за осознавање
преку желбата за знаење. Позитивното вреднување на молитвениот говор како
пат кон спознанието, ја истакнува вредносната позиција на човекот кон животот
и заземање вредносен став кон исполнувањето на барањето - како желба - да се
стигне до повисока сфера на постоење, коешто е неможно без осознавање.
4.4. Иако во науката, во контекст на архаичната поетика на молитвата, се вели дека:
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пред-религиозната молитва се јавува како пред-етичка (Frejdenberg, 1987, 84),
ние сметаме дека сепак би било корисно да подвлечеме дека самиот поим барање
да се исполни желба го содржи најраниот етички момент поврзан со поимот добро
(корисно, важно, значајно, неопходно, есенцијално). Во контекст на семиотичкото
значењско поле на говорот на молитвата, врвот на етичката, спознајната и космогониската функција на молитвата - како барање добро - ја содржи суштината
на (себе)концептуализацијата на човекот во просторот. Сетилната перцепција,
паметењето, вооочувањето и забележувањето се меѓусебно поврзани процеси,
бидејќи „човекот не би можел да опстои ако не се прилагодувал ментално на непосредната околина.“ (Kassirer, 1978, 15)
Заклучуваме дека сите овие форми на напор и барање на примитивната свест
да бидат надминати, се обединуваат околу една иста активност поврзана со желба
за надминување на органската природа на нештата. Тоа во суштина го обелоденува најраниот етички карактер на примитивниот молитвен семиозис. Емоционалниот еквивалент на молитвата како невербализирана желба или емоционалното
мислење за светот и за човекот, примитивната свест го реферира во обидот за
пронаоѓање и за откривање на начинот на којшто молитвеното барање може да
стане реализирана желба.
4.5. Во овој контекст укажуваме на продлабочувањето на молитвениот означител

на врската јас-ти како естетска категорија. Во знаковниот систем на молитвениот
дискурс, комуникацискиот процес забележува напор за откривање на законите по
коишто функционира светот, како и говорот на човекот во тој свет. Молитвениот
говор е само еден од знаците коишто го насочуваат човекот како и на кој начин да
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се космизира во правилата на светот. Така, молитвата станува средство на достигнување на етичко-естетскиот идеал, форма преку којашто се стигнува до вредностите на конкретниот свет кој е:
„просторен преку неговиот вредносен центар - живо тело,
временски - со неговиот центар - душата, и најпосле, смисловен во неговото конкретно проткаено единство.“13
4.6. Во оваа смисла, треба да го потенцираме и социјалниот аспект на молитвениот

говор. Молитвата во себе обединува повеќе нивоа на односи на човекот кон светот.
Нејзиното функционирање во социјалната сфера го потенцира нејзиното функционирање како варијанта (Lotman, 1976, 40), т.е. нејзината структура се усложнува
во контекст на антропо-семиотичкото и семантичко изразување.
4.7. Најзначајна карактеристика на говорот на примитивната молитва е отсуството

на индивидуална црта. Субјективната интенција на молителот не е индивидуализирана, бидејќи за тоа не постои развиена свест кај примитивниот човек. Иако
во релацијата ’јас-ти’ се навестува односот субјект-објект, сепак отсуствува степенот на индивидуално сознание како јасна детерминанта. Тоа е така, бидејќи во
предворјето на пред-книжевната епоха примитивната свест стои на самите свои
почетоци пред долгиот процес на космичко, индивидуално, егзистенцијално и онтолошко осознавање. Затоа и молитвениот контекст во овој период од развојот
на човекот и неговата култура, го содржи атрибутот на невербализирана желба,
односно нејзиниот семантички означител гласи: молитвата е барање добро.
5. Молитвата е дело на архетипски автор
5.1. Во својата синкретична појава, молитвата (низ формите на игра, песна, танц,

магија, ритуал, обред), го објавува зачетокот на сакралниот дискурс на молитвата.
Својата генетско-морфолошка структура, молитвата ја стекнува во амбиентот
на архетипската семантизација на ’барањето добро’. Генетската и морфолошката
структура на молитвата зачната во пред-книжевниот и пред-религиозниот амбиент на говорните жанрови како примарен систем, претставува етимологија на са13 М. Бахтин, 1977, 889.
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мата подоцнешна морфологија на молитвата и нејзините форми во лингвистички
контекст.
Во овој период, молитвата иако ослободена од степен на индивидуално
спознание како одлика на човечка свест, таа претставува дело на архетипската
свест сфатена како ’индивидуален’ автор. Тој архетипски автор на говорот на
примитивната молитва, низ првичниот крик (обраќање, барање...) ги создава и
ги пренесува формите на молитвата низ усната [фолклорна] традиција во сите
нејзини варијанти: петиција, репетиција, инкантација, инвокација, евокација,
екскламација, баење, магиски формули, гатање, обредна песна, клетва и др. Од
нив подоцна е развиен секундарниот книжевно-уметнички и жанровски систем на
молитвата како псалм, литургија, химна, тропар, пофално слово, служба, византиска, црковнословенска поезија и тн., т.е. како медиуми во коишто е содржана,
но сепак надмината органската природа на молитвата.
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5.2. Вклучувањето на најстарите орални форми на молитвата во нејзината еволуција, претставува неопходен момент, бидејќи во него се согледува една значајна
дихотомија којашто е поврзана со самото авторство на молитвата. Архетипскиот
или т.н. митски, односно непознат, анонимен автор ја принесува најстарата композиција на молитвата.
Научните податоци коишто пристигнуваат од доменот на антропологијата,
а се однесуваат на челниците на примитивната религиозно-социјална структура
(Crapo, 2003, 220): бајачот, шаманот, пророците, свештениците – упатуваат на архетипскиот автор на молитвената форма. Подоцна, тој е истиснат од индивидуалниот автор на молитвата преку системот на развиените религии и книжевности,
кадешто се менува односот кон сфаќањето за временскиот аспект, воведувањето
на литургискиот момент и димензијата на книжевно-уметничкиот систем. Во овој
контекст треба да се повикаме на псалмите, поетските жанрови на античката,
еврејската, христијанската, византиската, црковнословенската книжевност и воопшто книжевноста, којашто го вклучува молитвениот дискурс за опишување на
вистината на светот и на човекот.
М. Мос ова прашање го определува како есенцијално: „Не е повеќе важно кој
автор создал молитва, туку која група ја практува [користи], во какви [кои] услови
и на кој степен на религиозна еволуција.“ (2001:44)
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6. Генеалошка класификација на формите на молитва како семи-магиска
рецитација: архепоетика на молитвата
6.1. Во групата на најкарактеристични молитвени форми коишто имаат магиско-

ритуален карактер, влегуваат: бајачката, молбата, магиските формули на врачот,
клетвите, заканите, инкантациите, инвокациите, евокациите, петициите, репетициите и др. Сите овие форми не само што содржат повик за спас или за надминување и за изгонување на злото, туку го претставуваат и најрудиментираниот
пример на поезијата на дивјакот.14 Ние ќе ја предложиме употребата на терминот архе-жанрови како достоинствено прифатлив термин, врз основа на следниве
заклучоци:
а) сите горенаведени форми, иако се разликуваат во својата форма на обраќање, го содржат во себе магискиот принцип на верување којшто се остварува
низ нехронолошки и неразбирлив ред во говорот и
б) сите тие видови го носат првичниот дијалог на човекот со непознатото, коешто подоцно ќе се именува како Бог.
Оттука, и молитвата во својата највисока форма во жанровско определување,
во христијанската книжевност ќе биде дефинирана како форма на дијалог со Бога.
Целта на овие форми е воспоставување врска со некоја виша реалност по пат на
одредени формули и извици, коишто предизвикуваат одредена вокално-семантичка функција, а којашто е поврзана со поимот верување [во...]. Затоа, магиската
моќ во овие форми на верување, најпрво лежи во нивниот звук, а помалку во нивното значење. (Џемс, 1990, 8)
6.2. Сите горенаведени форми како содржатели на рудиментиран тип на молитва,
би требало да генерираат одредена хиерархија во однос на генезата, кога зборуваме за теоријата на молитвата во пред-книжевниот период. Сепак, структурирањето на таква хиерархија за науката би претставувало вистински ’надреален‘
чин, бидејќи е невозможно сите тие форми да се распределат по еволутивен пат.
Овој момент укажува на еден друг, многу значаен аргумент, којшто говори за две
нешта: за сложеноста на овие семи-магиски примитивни форми на молитва и неможноста да се определи која форма е прва.

14 Антологија првобитне поезије, 1988, 8.
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Затоа е невозможно да се направи и научно-историската класификација на
генеалогијата на молитвата, која пак од своја страна, и воопшто не води и кон
одговорот за потеклото на самата молитва. Затоа и науката не признава никаков
ригиден детерминизам во однос на жанровската класификација во врска со еволуцијата на молитвата. Таков утврден научен систем не постои, од едноставна
причина што вистински предмет на генеалогијата на молитвата треба да бидат
нејзините конститутивни карактеристики и нивното дефинирање.
Заклучуваме дека иако постои хетерогена и богата класификација на формите
на молитвата на теоретско-научен план, таа не е хронолошки детерминирана туку
е релативна и општа, и затоа не е одлучувачка во однос на потеклото на молитвата
и на нејзиниот развој. Исто така, сметаме дека треба да истакнеме дека молитвата
во поразвиените религиозни и книжевно-уметнички системи, според внатрешната структура, укажува на тоа дека развиени жанрови не се ниту повеќе ниту пак,
помалку сложени од оние кои го носат примитивниот тип на молитва, којшто спаѓа
во рамките на магиско-ритуалниот говор и концепт.
7. Синкретизмот на молитвениот дискурс: молитвата е петиција
20

7.1. Првите моливи, т.н. петиции, како барање добро, не биле насочени кон кон-

кретно божество. Тие имале магиски карактер, бидејќи примитивниот човек го негувал магиското верување во чијашто основа се наоѓа барање за исполнување на
доброто по пат на закана. На тој начин, тој ја истакнувал дихотомијата на нештата: добро-зло, светло-темно, топло-студено, ситост-глад, пријатно-непријатно и
сл., како сили кои управувале со неговиот живот.
Примитивната молитва како свое изразно средство го имала извикот проследен со движење на телото, како ритуална кореографија. Таа произлегувала од
силни емотивни реакции, а крикот (извикот) преку којшто е произведена молитвата, е неартикулиран по својата објава. Сепак, спонтаниот извик и движењето на
телото низ гестови, насочуваат кон прималниот говор на човекот низ молитвата
како спонтан израз на срцето. Тие крици и гестови сфатени како молитвен дискурс,
изразувале хетерогени емоционални состојби и чувство на зависност од натприродната сила, која пак, според својата дефиниција, се сместува низ атрибутите на
необјаснетост, незнаење, неодгатливост.
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Говорот на првобитната молитва раскажува за зависноста на примитивната
свест од натприродното, т.е. необјаснивото, во исто време и како закана, но и како
почит и восхит кон него. Необјаснетото и недофатливото во својата суштина, е свето, т.е. сакрално, бидејќи е различно од она што е само видливо и дофатливо. Тоа
ја надминува природната граница на човековите можности да се сфати и разбере на вистински начин. Треба да подвлечеме дека во овој страв на примитивната
свест од непознатото се развива полнотата на битието како сознание за светото,
т.е. хиерофанијата. (Елијаде, 1998, 13)
7.2. Самите петиции претставуваат една можна ориентација на примитивната свест

за надминување на необјаснивото. Тие се семиотички топоним, хиеротопија, еден
вид свет (сакрален) простор, од кадешто започнува можноста преку барањето,
молбата или повикот, да се надмине состојбата на нереализирана желба. Оттука,
може да се согледа и функционалната спознајна вредност на молитвената петиција за примитивната свест.
8. Молитвата е семи-магиска рецитација
8.1. Во своите рани форми молитвата претставува семи-магиска рецитација,15 би-

дејќи молитвите не му биле упатувани ’никому’. Оваа карактеристика на примитивната молитва е тесно поврзана со нејзиниот магиско-ритуален концепт, чијашто цел е да ја контролира човечката судбина по пат на закани, како контрола врз
непознатото како заканувачко во космосот. Во примитивното живеење
„чувството на стравопочитување мора да ја разбуди свеста за
извесна врска со нешто друго освен јас [мене], кое одговара на човековите желби, со нешто над човекот, а кое е сепак во него и околу
него. А тоа чувство на свеста мора да биде поврзано со фактот и
барањата на секојдневниот живот и искуство, за да стане артикулирана стварност.“16

Примитивната молитва може да се протолкува како несвесна техника на верување дека човекот може да воспостави извесна врска со натприродното. Молит15 The Urantia book, 1955, 994-995.
16 Е. О. Џемс, 1990, 42.
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вата стои во рамките на магијата и ритуалот коишто во почетокот имале егзистенцијална цел: да се смилостиват силите за да се умножат плодовите, да се обезбеди
дождот и да се надмине гладот. Таквите обраќања станувале молитва проследена
со извици и гестови. Во магиските формули коишто секогаш морале да се кажат
или да се извршат според одреден редослед (Frejzer, 2003, 58), е содржан магискиот карактер на молитвата. Истата карактеристика ја има и ритуалот. Доколку се
отстапи од редот на формулата, тогаш според сфаќањето на примитивата свест,
барањето немало да се оствари. Оттука, моќта на магискиот дискурс повеќе лежи
во звукот, отколку во нејзиното значење. Затоа и моќта на молитвениот повик
лежи пред сè, во нејзината звучна изразност.
8.2. Тесната врска меѓу силата на вокално-телесниот израз и верувањето во таквата
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магиско-религиозна моќ, води кон создавање на специјални лингвистички форми,
инвокации, молби во кои е сочувано древното знаење на човекот за животот. Во него
се откриваат и првите молитвени форми на т.н. прото-поет.17 Во племенскиот амбиент како вистински животен простор,18 прото-поетот бил претставуван од бајачот,
шаманот, харепојот (ноќен шетач и пејач на осамени места) и други, кои својот јазик
го збогатувале користејќи го, т.е. имитирајќи го јазикот на животните со цел да се
омаѓоса болеста, лошиот дух или предзнакот како закана за поединецот или заедницата.19 Односно, преку овие архе-поети или архе-автори на молитвениот дискурс, молитвената форма ја изразува својата исцелителска улога, како лечебна (исцелителска)
песна. Преку овој пример на молитвен дискурс се изразува сложен однос кон светот,
но и можност да се допре до архе-жанровските аспекти на молитвата.
8.3. Иако магиско-ритуалниот дискурс содржи во себе инкантација, која подразбира да се отпее магиска формула, да се изрази барање или молба, таа стои далеку
од поимот и содржината на вистинска молитва, којашто во суштина подразбира
заедништво меѓу човекот и Бога. (Donini, 1964, 20-34) Во чинот на тоа вистинско
религиозно заедништво стои милоста,20 и како барање и како давање. Барањата
17 Антологија првобитне поезије, 1988, 22.
18 Nauka o politici. Etničke zajednice: pleme, narod i nacija i njihovi politički oblici, glava VI, 1996, 286-292.
19 Во рамки на оваа забелешка, подоцна, на пример во старозаветната библиска поезија, ќе се формираат посебен вид псалми. (заб. С. Г.)
20 Dž. Frejzer, 2003:60:„Под религија подразбираме смилостување и придобивање на силите кои се на повисоко
ниво од човекот за кои се верува дека владеат и управуваат со текот на природата и човечкиот живот.“
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со магиска конотација постепено добивале дијалошка форма. Овој момент се однесува на церемонијалната форма на магиското барање во коешто се вклучени
членовите од целото племе.21
Затоа може да се констатира дека примитивната молитва низ магискиот дискурс, многу рано станува промотор, но и конзерватор на социјалните, моралните
и духовните вредности коишто постепено се формираат во рамките на една група
или племе. Молитвата во овој контекст, ја изразува својата функција како промотор и конзерватор, но тоа е функција којашто не е свесно промовирана од човекот
во примитивното време од човечката култура. Во предрелигиозниот период импулсот на верувањето бил насочен кон зачувувањето и напредокот на животот.
Оттука, и молитвата во својата рана еволутивна фаза, вклучувајќи го принципот
на доброто, подразбира имање или обезбедување [храна, плодност, сигурност, наклонетост наспроти страв, глад и слично] од егзистенцијални причини.
8.4. Подоцна низ еволуцијата на културата и на човечката мисла, магискиот прин-

цип на мислење ќе биде надминат. Петициите добиваат нов адресат којшто вклучува надчовечки карактеристики (superhuman personalities). Во овие поразвиени
молитвени петиции веќе егзистира концептот на Бог, а експресивните петиции
преминуваат на ниво на вистинска молитва (genuine prayer).22
Во оваа пред-родовска фаза од еволуцијата на примитивната свест, човекот
се моли на фетиши, тотеми, духови и обични луѓе. Во тој контекст, О. Фрејденберг
говори за пред-етичкиот карактер на пред-религиозната молитва. Таа констатира
дека молитвата не содржи етички обележја, бидејќи овој историски период од развојот на човечката свест го врзува со сликовното сфаќање на примитивната свест:
„Првобитното мислење не познава апстрактни поими. Затоа митолошките претстави можеле да бидат само сликовни, зашто сликата
е надворешен изглед, видлива надворешна страна на предметот. Сликите настанале од просторните претстави кои се еднократни и недвижечки, ограничени со внатрешна видлива стварност, заради нивната
собраност, тие не содржат ни дел од општиот заклучок.“23
21 The Urantia book: The evolution of the prayer, 1955, 994.
22 Исто, 995.
23 O. M. Frejdenberg, 1987, 30-32.
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9. Молитвата е ритам
9.1. Во контекст на првобитниот говор на молитвата, во којшто е содржан крикот

24

како семиотички знак, се истакнува ритамот како означител на првобитната култура. Карактеристична црта на ритамот се играта, музиката и говорот. (Hercman,
2004, 142) Ваквата синкретична зависност на првобитниот молитвен говор укажува на потеклото на молитвата низ ритамот како движење.
Ритамот во говорот на примитивниот човек е конституиран од извици и звуци. Тој се исполнува низ функцијата изразност како надворешен елемент на внатрешниот говор. Молитвата својата ритмична изразност исполнувајќи ја низ извик
[таа извикува], плач [таа исплачува, повикува, бара, моли], повторно го потврдува
својот широк семантички означител содржан во барањето добро, а означен низ
нејзините антропо-семиотички карактеристики.
Молитвениот дискурс преку ритамот како вродена „карактеристика во човекот како негова физичка структура“24 и како основа на примитивната култура
во којашто стои говорот, се транспонира во видлива миметичка примитивна игра
која поседува одредено темпо. Темпото на ритамот, гестот, движењето и молитвениот крик ја надополнуваат и збогатуваат семантичката изразност на молитвата
како концепт којшто ја содржи дихотомијата горе-долу. (Durand, 1984) Молитвата
како ритам и музикалност, вклучува ниски тонови упатувајќи на врската со земјата
(долу) и високи, кои ги поврзуваме со тежнение за вертикализација на примитивниот човек и погледот кон небото (горе).
„Посматрањето на небесниот свод активира религиозно доживување. Небото се покажува како бесконечно, трансцендентно.
Висината е атрибут на божественото [...] Со самиот начин на своето
постоење, небото ја открива трансценденцијата, силата, вечноста.
Таа постои на апсолутен начин, зашто е високо, бесконечно, вечно,
моќно.“25

24 Ова значајно запазување на ритамот како главна одлика на примитивната култура, подоцна низ
процесот на дишењето во умносрдечната молитва, го наоѓа својот највисок израз во христијанската
практика и теологија. (м. з.)
25 М. Елијаде, 1998, 88-89.
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9.2. Од историски аспект, ако првобитниот ритам на човекот го сместиме во не-

говите ловечки активности, а навлегувајќи во аграрната култура, во учењето како
тој да ја скротува околината, т.е. природата околу него, тогаш височините повторно
останале над него како сила на закана, но и на почит. Затоа, првобитната молитва
во себе го спојува нераздвојниот однос меѓу хоризоналата и вертикалата, земјата
и небото, животот и смртта кои се двата различни пола на космосот. Констатираме дека се извикува кон небото. Таквиот извик подразбира одредено движење на
телото, т.е. ритам.
Оттука, примитивната молитва (како ритам) низ својата перформативна
експресија, станува космичка молитва. Таа е хиеротопија. Оваа семантичка означеност, ја продлабочува примитивната молитва во антрополошка, ритмична,
музичка и космогониска, кои сите тие заедно ја даваат полнотата на нејзината сакрална димензија.
9.3. Ритамот вклучува во себе музичка мера. Првобитниот говор на молитвата низ

крикот, извикот и ритуалното движење на телото, неотповикливо се остварува низ
атрибутите на музиката. Затоа, во музикалноста на првиот човечки говор стои зачетокот на поетскиот семиозис на молитвата.
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10. Молитвата е жртва
(етимологијата на молитвата: семантичка бинарност)
10.1. „Прасловенски

молитвата значела жртва, а да се молиш - да жртвуваш.“26
Етимологијата на зборот молитва има подолга историја на лексички план. Науката
за да го изведе коренот на поимот молитва, во прасловенската основа *modl - го
зема патоказот на компаративниот приод со балтичките јазици, по пат на дисимилаторско отпаѓање на консонантската група *dl-, којашто одговара на консонантот
*l- [во чешкиот], а во балтичките групи на местото на *dl-, стои *ld [malda - молба,
молитва]. Во прасловенскиот јазик, групата *dl- добива проширување *ldl-, кадешто првиот консонант подоцна е истиснат.
Ако ја прошириме етимолошката страна, како значаен семиотичко-семантички показател на поимот молитва, тогаш во промените на консонантските
групи, коишто се дефинираат околу тријадата *mel, науката открива значење да

26 P. Skok, 1972, 451-452.
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меле, да дроби, да сече. Во рускиот јазик: да молиш [molítь] - би значело да колеш
во одредено време. Оттука, синоним за зборот молитва во рускиот јазик стануваат
поимите колење, убивање, усмртување.
10.2. Во содржината на пред-религиозната молитва како семантички означител на

доброто се јавува убивањето, т.е. пред-религиозното да се моли, значи да се убие
животното. Оттука, оној кој моли, т.е. молителот е ставен во еквивалентот убиец, но во највисока метафорична смисла како спасител, скротувач, отстранувач
на лошото (подоцна именуван како јунак, антропоморфен бог, трансцендентна
стварност).
Ако се потсетиме дека молитвата е насочена кон смилостивување на лошото
и непознатото, во случајот со ловецот тоа би било животното, гладот и сл., тогаш
молитвата е повик, барање, желба да се отстрани недостатокот, т.е. гладот. Затоа,
молителот е наречен убиец, во смисла која носи длабоко преносно значење, кое се
однесува на молитва за обезбедување добро како добар лов, единствено за зачувување и за одржување на животот. Во овој контекст, стигнувајќи до продлабочена димензија на примитивната молитва, која се однесува на дихотомијата: молителот е убиец, ги откриваме всушност двете функции на молитвата кои ја даваат
нејзината единственост како целина: барање добро за надминување на лошото.
26

10.3. Семантизмот на молитвата во нејзината етимологија открива синонимност
со поимите колење и убивање. Во контекст на нашите истражувања врзани со
значењската димензија на молитвата, нејзиното потекло и говор, можеме да констатираме дека молитвата во себе ја содржи без исклучок бинарната опозиција на
нештата.
„Постојаното гонење и убивање дивеч, најпосле создало систем на односи sui
generis помеѓу ловецот и отепаните животни.“ (Елијаде, том I, 2005, 10) Оваа врска М. Елијаде уште ја нарекува и мистична солидарност меѓу ловецот и дивечот
преку чинот на убивањето, кога пролеаната крв не е различна од онаа на човекот.
Извесната сродност на овој план зборува за жртвување, каде жртвите меѓу себе се
менуваат. Ваквото верување е од неизмерна важност во контекст на еволуцијата
на молитвата и пред-религиозниот говор, како говор за осознавањето на човекот
во младиот палеолит.
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Во продолжение на овие податоци, не смеат да се одминат следниве атрибути
кои го носат и значењскиот ситем на молитвата од системот на значења: самиот
лов е носител на семиотичкото поле владеење со далечината и семантичката длабочина на висината, далечината, упатувањето молитва кон [...].
10.4. Од

друга страна, пештерското сликарство и ритуалното убивање животно,
говорат за најраната ритуална кореографија на верувањата како систем на знаци
којшто ги одбележува најраните молитвени повици на човекот. Симулакрумскиот
гест, од своја страна, говори за верување во душа способна да го напушти телото.
Телото на животното коешто го напушта душата, станува храна за човекот. Иако
тој систем ниту може со сигурност да се реконструира ниту да се објасни до крај,
сепак таквиот символичен јазик говори за еден систем во кој се препознава молитвата како првичен крик за (себе)концептуализација на човекот. Палеолитската
археологија дава значаен аргумент за магиско-ритуалната функција на молитвата
којашто била практикувана во пештерите.
Синкретичниот обред којшто ги обединува танцот, ритуалот и магиската формула, составена од гласовни и фразеолошки обрти при изговарањето на името на
животното, се постигнувал ефект на одек (Павловић, 1996, 19) или ехо во пештерската внатрешност, како одговор на принесеното барање за добар лов. Во тој симулакрумски одек е содржана релацијата ‚јас-ти’ како елемент на молитвениот
говор.
11. Молитвата е сакрална

Ваквата карактеристика на предрелигиозната молитва уште подиректно
го отвора прашањето за нејзиното потекло и нејзиниот говор, тргнувајќи од сознанието дека примитивниот човек живеел имагинарно во друг свет (поделен меѓу
горе-долу, напред-назад, лево-десно, меѓу хоризонтот и небото), во метафората
меѓу животот и смртта.
Првобитното искуство на човекот, за коешто говори и раната еволуција на
молитвата, укажува на потребата за ориентација на примитивната свест и за различните начини преку коишто човекот се организирал за да се снајде во безграничното пространство околу себе. Ако за човекот небесниот свет е еден непознат
свет, а земјата место коешто постепено го припитомувал кон своите потреби и на
11.1.
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тој начин го осознавал, тогаш небото станува топоним кадешто опстојуваат непознатите сили, а подоцна место кадешто живеат боговите. Небото е место на непознатото и хтоничното. Небото е поистоветено со залезот на сонцето, темнината и
смртта. Визуелното спознание на дихотомијата земја-небо, создава уште една
дихотомија во свеста на примитивниот човек: јас - субјектот и тој - објектот.27 Молитвата се упатува, се принесува за исчезнување на стравот [како зло], за којшто
се верувало дека доаѓа од горе (непознатото). Стравот и горе се синоними. Затоа и
молитвата е упатувана нагоре, кон небото. Затоа молитвата се извикува во вертикала. Затоа молитвата е повик, извик [...], чиешто движење секогаш подразбира
вертикалност.
11.2. Смртта значи оживување и повторно раѓање. Најстарата докуметација која-
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што доаѓа од сферата на археологијата – скелетите - го потврдува верувањето во
пред-религиозниот период во задгробниот живот и погребувањето во насоката
на исток, како надеж за повторно раѓање, заради усогласеноста со движењето на
сонцето или со она кое раѓа. Обраќањето значи молитва за оживување на доброто, раѓањето. Во овој контекст ја нагласуваме есхатолошката функција на раната
молитва.
Светоста на небото во сфаќањето на примитивната свест, во себе ја вклучува
орнитолошката возвишеност и желбата за ослободеност. Но небото е и топоним
кадешто престојува непознатото, натприродното подоцна именувано како трансцендентален Бог, јунак и слично. Дури и пред појавата на артикулираниот говор,
човечкиот глас е каналот преку којшто се пренесува пораката, желбата, молбата,
стравот. Неартикулираниот говор создавал цел еден свет којшто полека ја пополнувал празнината на непознатото. Во согласност со ова, и примитивната молитва
како обраќање, се јавува како епифанија на еден таков внатрешен универзум на
примитивниот човек.
12. Молитвата е магиско-религиска валоризација на говорот
12.1. Решавачка улога во понатамошниот развој на примитивната свест, одиграла

магиско-религиската валоризација на говорот (Елијаде, том I, 2005, 29), во однос
27 Оваа релација е сигнификативна и во старата египетска книжевност и култура.
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на неговата фонетска инвентивност. Изговорениот збор носел моќ чијашто сила
имала атрибут на животна благородност. Затоа и во овој магиско-ритуален концепт, формулите и нивното правилно изговарање по одреден редослед, ја носеле
вербата кај човекот дека ќе се победи злото и ќе го скроти непознатото.
Подоцна, со откривањето на земјоделството во периодот на мезолитот, неминовно се јавува потребата на човекот да направи промени во своето наследено
однесување. Човекот станува производител на сопствената храна, ги одгледува
растенијата, ја распределува работата и почнува однапред да ги планира активностите за да може да ја задржи егзистенцијалната состојба. Ваквиот напредок на
човекот оди паралелно со напредокот на неговата вера и на нејзината практика.
Пранеолитскиот човек ја напушта својата мистична релација со дивечот и ја воспоставува својата мистична релација со вегетацијата. Во овој мистичен однос ја
препознаваме тајната на раѓањето, но и на смртта, повторното раѓање, искуството
на кружното време и периодичното (циклично) обновување на светот.
Сфаќањето за ваквата космичка ритмика вклучува седентарен начин на живот, што подразбира висок валоризаторски концепт на просторот, т.е. домот - куќата како топоним, но и како вистинско место () за ритуал и за молитва.
Домот станува место од кадешто се комуницира со натприродното. Социјалната
интеграција се појавува во својот повисок тип, а со тоа и магиско-ритуалната религиозна насоченост добива поорганизиран карактер. Мистичниот однос на човекот
со вегетацијата ја открива изедначеноста на човекот со димензијата на времето.
Ја открива видливата релација ‚јас - субјект и тој - објект’. Молитвата постепено
почнува да го препознава контекстот на личната нота на оној којшто моли.
Според драгоцените искуства од науката, да се именува повикот, значи да се
открие Бог. Оттука, именувањето е тесно поврзано со богојавлението.
„Првобитната реч во себе ја содржела суштината на тотемот
- неговото име [...] Првите зборови кои слават, се состојат од кажување имиња [...] Да се именува Бог, значи да се повика, дозива
[...] Затоа се инвокираат мртвите - со изговарање на нивното име:
тие повторно се јавуваат, настануваат и оживуваат. Тоа е најраната
слава [...] Тука спаѓа и потеклото на молитвата.“28
28 O. M. Frejdenberg, 1987, 81-82.
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Според теоријата на религијата, магиското практикување на формулите за
контрола врз природата и нивната ритуална поставеност, упатуваат на тоа дека
старата молитва имала утврден карактер. Таа е образувана според две формули, во зависност од тоа дали им е упатувана на светлите богови: давам за и ти
мене да ми дадеш или кон хтонските, подземни сили: давам за ти да владееш
сам.29 Во извесна смисла, овие формули потенцираат реципроцитет во комуникацијата на барање и молба, молитва и давање (добро меѓу двете страни). Заедничкиот момент на вкрстувањето паѓа во давањето. Бидејќи давањето значи
размена, комуникација, дијалог, тогаш можеме да заклучиме дека молитвениот
дискурс како свој највисок означител го содржи интересот за размена на говор
или про-говорување.
12.2.

13. Молитвата е социо-семиотички феномен
13.1. Најелементарните карактеристики на молитвата зависат од социјалниот ас-
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пект во којшто таа се практикува. Социјалниот амбиент го креира и типот на молитвата: дали е таа упатувана кон духови, тотеми или Бог. Затоа, можеме да се
произнесеме кон заклучокот дека: во рамките на социјалната структура ја препознаваме, или ја откриваме и прагматската природа и функција на молитвата, но и
историската сукцесија на формите на молитвата.
Во однос на значењето на социјалната функција на молитвата како комплементарен аспект во продлабочувањето на нејзиниот семиотички идентитет,
ќе се потпирме врз тезата елаборирана од М. Мос. Бидејќи најраните форми на
молитва се среќаваат во ритуалот, произлегува дека тој, како говор на одредена група којашто го практикувала, претставува социјален феномен. Молитвата е
фрагмент на религијата во најраното време. Подоцна, низ историјата во повисоките религиозни форми, колективната молитва е трансформирана во ритуален акт30
и е воведена како форма во молитвениците. Во социјалната функција на молитвата е содржана и нејзината историска конотација: молитвата е ритуална форма на

29 S. Pulleyn, 1997, XIV. Овие лингвистички формули ги преземаме од латинската етимологија: da-quiadedi, da-quia-dedisti, da-quia-dedit, da-ut-dem, da-ut-dare-possim, do-ut-des.
30 На пример, литургијата во христијанската црква. (заб. С. Г)
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говор прифатена од религиозно општество. Молитвата е јазик инкорпориран во
ритуалниот акт.
„Молитвата е најчесто класифицирана како еден од ритуалите на религијата.“
(Mauss, 2003, 50) Ритуалот означува акција прифатена и практикувана од одредена група или водена од одреден авторитет. М. Мос заклучува дека ритуалот е
ефикасна традиционална акција (на пример, жртвување или убивање животни).
Ритуалот креира, делува и произведува настани коишто се строго детерминирани
како барање на одредена група.
13.2. Во овој контекст важно е да се спомнат инкантациите, магиските акции и нив-

ната симпатичка конотација, на пример кога бајачот, магот или шаманот предизвикуваат дожд и слично. Но, не секогаш овие ритуали се поврзани со интервенција
на одредени сили, туку тие се поврзани и со религиозни сили, лични богови, генерални вегетативни принципи и слично. Разликата меѓу ритуалите се однесува на
сакралниот карактер на силите кон коишто е адресиран одреден ритуал. Затоа М.
Мос ја изведува следнава дефиниција за ритуалот: „Тоа се ефикасни, традиционални акции коишто се однесуваат на нешта коишто се наречени свети.“ (2003: 54)
Затоа, тој заклучува дека молитвата е акт и секогаш во себе содржи некаков напор, заложба за остварување резултати, без оглед на тоа дали молитвата
е зборувана, внатрешна или пак проследена со одреден гест. Неговата убеденост
дека молитвата е надвор од било каков сомнеж дека таа е социјален феномен,
го објаснува во контекст на социјалниот карактер на религијата како „органски
систем на колективни идеи и практики упатени кон вишата стварност.“ (2003: 33)
Социјалната функција на молитвата, исто така упатува на нејзината знаковна димензија, бидејќи молитвата не може да егзистира надвор од ритуалот на одредена
заедница. Оттука, молитвата не е само содржина, туку во исто време е и форма на
говор на одреден социјален амбиент со точно определена прагматска функција.
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СЕМИОТИКА НА МОЛИТВАТА ВО ХЕЛЕНСКАТА КНИЖЕВНОСТ

1. Молитвата e инвокација кон Музите
1.1. Најраните книжевни спомени за хеленската молитва ги наоѓаме во почетните

стихови на Илијадата од Хомер во формата на инвокација [лат. invocatio], којашто
означува повик или молба упатена кон Музите:
„Гневот божице, спеј го на Ахила, синот Пелејев“31
[ , ,  ]
и во Одисејата:
„Мажот воспеј го, Музо, искусен [...]“32
[  , , ,  
]
упатена од страна на аедите [], коишто во почетокот на своето пеење
ги молат и ги повикуваат Музите да им го вдахнат она што тие на најдобар и
највозвишен [ ] начин треба да го опејат во врска со славата на
јунакот. (Плутарх, 1975, 14)
Хомеровото поетско обраќање до Музите претставува космичка молитва, бидејќи тие го надгледуваат совршенството како ред, вистина, знаење, живот, раѓање. Преку Музите се објавува постоењето на највисоката стварност во митско
време. Затоа поетот, инвокирајќи ги, всушност ја повикува објавата на вишата
стварност. Овие божествени суштества во хеленскиот свет ја носат симболиката
на светлината, како духовно барање и пронаоѓање. Односно, тие ја носат објавата
на доброто:

31 Хомер. Илијада, прво пеење, 1982, 27. Препев: Михаил Петрушевски.
32 Хомер. Одисеја, 1985, 55, според Е. Колева, 1996,30.
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„Сезнаењето е домашниот топос на Музите, а сезнаењето се
манифестира во песна која не е човечка, туку божествена стварност. Вистината и блаженството се содржат во Музите. Музите се
невидливи и бестрасни.“33
1.2. Аристотел во XIX глава од своето дело За поетиката, вниманието го посветува

на мислата која е подготвувана од самиот начин на говор, на којшто припаѓаат
„докажувањето, побивањето, подготвувањето на чувствата [афекти]... стравот
или гневот и други слични.“ (Аристотел, 1979, 45) Во овој контекст, може да се пронајде значајна дихотомија во однос на инвокативната форма со којашто Хомер го
започнува своето дело, односно дали Хомер им упатува заповед на Музите или
им упатува молба да му помогнат на највозвишен начин да го испее својот еп.
Ваквата дилема произлегува од употребата на глаголот: спеј, употребен во заповеден начин.
Протагора му забележува на Хомера за првиот стих од Илијадата, дека тој,
сакајќи да упати молитва, всушност заповеда. Според Аристотел, ваквата забелешка на Протагора не може да биде прифатена, зашто не е заповед да нарачуваш
нешто да се прави или не, односно:
34

„Поетот не заповеда иако глаголот е во императивна форма.
Јасно е дури и дека не моли, зашто во овој крик нема место за
дискурзивна интонација. Поетот знае дека Божицата на божествената песна е сеприсутна и сепросторна, дека таа не пристига ни
на молба ни на заповед, туку дека таа бива во облик на постојано
дејствувачка природа. Таа на повикот (кој е профетски), станува
епифанија.“34

Истиот став го наоѓаме изложен и кај Плутарх, кој вели:
„Музите се плод на митско време... Бидејќи поезијата е најкристалниот плод на духот, сигурно е дека божјите создавачи и
заштитници на таа и сличните уметности се бестелесни, односно
ментални битија. Заради тоа во историјата на Хелада не среќаваме
33 Е. Колева, 1996, 27-28.
34 Ibid. 24.
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ниту еден храм посветен на некоја од деветте музи. Ним не им се
принесуваат жртви, ниту им се молат молитви како што тоа им е
правено на господарите на природните сили.“35
1.3. Зошто тогаш се инвокираат Музите? Припаѓајќи му на митскиото време од раз-

војот на свеста на хеленскиот човек, инвокацијата упатена кон Музите укажува на
„хеленското чувство за создавање рамнотежа и природно расудување за способностите на човековата улога и способностите во секојдневниот живот.“ (Плутарх,
1975, 14) Музите претставуваат господари и сопственици на духовното царство.
Затоа и во повикот кон Музите, зборот ја добива својата моќ низ звукот. Инвокацијата како форма на молитвата укажува на музичките атрибути на говорот низ
поезијата. Од друга страна, поетот во своето творештво не може да се повика на
помош на никакви норми, освен на помошта на Музите. Поетскиот повик е јазик,
бидејќи преку него се именува битието и суштината на сите нешта. Затоа, поетскиот говор е „прајазик на еден историски народ.“ (Hajdeger , 1982, 140-141)
Во инвокацијата на Хомеровата Илијада стои дихотомијата гнев-смиреност:
гневот како семантички означител на дисхармонијата, а смиреноста како означител на космогонијата, доброто. Во оваа семантичка бинарност се содржани двата
принципа врз коишто почива природата на нештата. Но во контекст на нашето
истражување за молитвата, бинарноста стои и во семиотичката ознака и означувањето на етимологијата на молитвата.
Употребата на инвокацијата како молитвен говор, кажува за степенот на
религиозната свест кај хеленскиот човек, дека сè уште не постои обраќање кон
вистинско и конкретно божество, туку кон божествено битие. Затоа, иако кон
Музите не се упатуваат вистински молитви, самата инвокација (како форма), го
содржи молбеното барање да се исполни или да се појави одредено добро. Врз
основа на тоа, ја надоврзуваме и етимологијата на зборот молитва [] во
хеленската филологија, којшто има значење: да дојде, да се појави.

35 Плутарх, 1975, 15.
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2. Антропоцентричниот карактер на хеленската молитва
2.1. Во првобитната примитивна молитва човекот својата врска со непознатото, со

духот или со божеството, ја открива како врска надвор од себе. Свеста на хеленскиот човек се одликува со антропоцентрична димензија на постоењето. Имено, кај
хеленскиот човек се појавува само зародиш на почетно сознание за своето страдање поради сторено лошо дело, а Бог го казнува поради тоа. Затоа, и формата на
молитвата во хеленската литература добива антропоцентричен карактер.
Иако боговите се антропоморфни и секогаш се блиску до луѓето, сè уште не
постои свест за трансцендентноста, бидејќи центарот на божјиот пантеон е сè уште
празен, а боговите во тој пантеон не поседуваат морална совршеност. Ваквиот заклучок за карактеристиките на молитвениот дискурс во хеленската книжевност како
најтранспарентен, е илустриран во делото на Хомер.
2.2. Во
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Илијадата се упатува на постоење разгневени богови коишто треба (на
некој начин) да се смилостиват. Нивната застапничка позиција е од променлив
карактер: тие еднаш се на ахајската, а другпат на тројанската страна. Чинот на
нивното смилостување се одвива преку молитвениот говор. Односот меѓу човекот и боговите е рефлектиран низ хеленистичкиот политеизам којшто упатува на
натчовечката убавина на боговите, во извесна смисла како поетска креација, но
од друга страна, боговите според своите страсти и потреба за кавги, како човечки
одлики, стојат блиску до луѓето. Затоа, боговите кои живееле на Олимп припаѓале
само на малку поинаква заедница од онаа на луѓето. Хеленскиот човек бил зависен
од олимписките херои и, затоа, морал да им упатува инвокации, да им принесува
жртви и низ молитвени призвуци да ја придобива нивната наклонетост.
Боговите во хеленскиот пантеон не поседуваат морална совршеност. За тоа говори нивната антропоморфната карактеристика, дека боговите, од една страна, ги
носат човечките особини, но од друга, ја користат својата моќ и во добро и во зло.
Затоа, хеленскиот човек појавата на гневот како зло, ја врзува со самите богови, т.е.
дека божјото учествува во сè, па и во злото. Тоа укажува на отсуство на предаденост во вистинската вера кон нив од страна на човекот во Хелада. Оттука следува
и честата критика кон нив. Но сепак, хеленскиот човек верува во вишата инстанца
којашто постои на Олимп, а доказ за тоа се бројните почести коишто ги оддава
преку молитва и принесување жртви од практични причини. (Ѓуриќ, 1990, 88)
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2.3. Горенаведените атрибути на олимписките богови и нивната врска со човекот

којшто има песимистички поглед кон животот, длабоко се одразува врз молитвениот дискурс во хеленската книжевност. Имено, овде молитвата нема карактеристики на вистинска молитва којашто подразбира вистинско заедништво со
вишата инстанца. Формата на молитвата во хеленската книжевност подразбира
извесна слобода во изразот. Таа е повеќе инвокативна, повикувачка, отколку доверлива. На тоа укажува и моралната несовршеност на боговите, нивната променлива позиција, како и критиките кои им се упатувани ним.
3. Молитвата и жртвата
3.1. Иако божјите херои биле слични со луѓето според своите страсти, сепак човекот ја барал нивната наклонетост. Иако боговите не се одликувале со етичка
светост (Џемс, 1990, 295-296), сепак, во свеста на Хелените постоело сознанието
дека од Бог се бара само добро. Затоа, треба да подвлечеме дека: молитвата и
во хеленската книжевност е барање добро. Таа е тесно поврзана со жртвата. Кога
еден хеленски автор ќе напишел молитва или пак упатувал молитва, тоа по автоматизам значело жртвување. Овој момент го носи единството во разбирањето на
хеленската молитва. Оттука, молитвата и жртвата се јавуваат како единствени облици на богослужење, преку коишто дури и Хомеровите јунаци остваруваат врска
со своите богови.
3.2. Како конкретен пример го посочуваме дијалогот меѓу Хектор и неговата мајка

(269-275), на која вели да ги собере тројанските жени да се упатат кон храмот на
Атена и да принесат жртва и молитви:
„Туку собери ги ти старичките смерни и појди
Сега во храмот н’Атена пленачката с’темјан и кадеж;
Сајата, што ти се чини најголема и најарна тебе,
И што од сите што г’имаш во куќата најмила ти е,
На краснокосата Атена на кољена да ја кладеш,
И да је жртва во храмот дванаесет јунички ветиш,
Млади, невпрегнати в јарем за милости д’има кон градот...“
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Од извадокот добиваме сознание на кој начин и со какви дополнителни ритуали биле вршени жртвувањата и молитвите. Во самата молитва којашто била
упатувана притоа, забележуваме дека таа била проследена со извесни гестови,
како што е: „тие со тажења сите подигнале раце н’Атена.“ [6.301]
Молитвената структура започнува со инвокација: „Силна заштитнице градска,
о богињо дивна Атено!“ [6.305], продолжува со давање аргумент за молитвата и
завршува со барањето, како трет конститутивен елемент на молитвената структура, коешто се однесува на барањето милост за заштита на градот, како и на тројанските жени и деца.
4. Карактеристики на молитвата во хеленската книжевност
4.1. Во Илијадата е истакната силата на телото преку јуначките подвизи. Но, мо-
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литвениот говор пак, предаден преку епската стварност во Одисејата, укажува
на негово продлабочување преку тоа што боговите стануваат заштитници на моралните вредности кај хеленскиот човек. Во Одисејата доаѓа до своевидна преобразба на јуначкиот идеал во божји, како преобразба на телесното во духовно. На
овој премин укажуваат токму боговите, изморени од тоа да бидат постојано на
ахајската или на тројанската страна. На ова исто така упатува и семантичката промена во јазикот на Хомер во Одисејата, каде за прв и последен пат ќе се појави
сложениот епитет богобојазлив [], што укажува на развиено морално
чувство и облагородена религиозност. (Ѓуриќ, 1990, 88)
Упатувањето инвокации во хеленскиот свет, укажува на една поинаква комуникација со вишата инстанција која постои на Олимп. Во овие инвокации прозвучува молитвата за иделност. За првпат, вели науката, можеме да зборуваме за
отстапки од магиската практика во делата на Хомер, т.е. за зачеток на примитивен
еудајмонизам.36 (Heiler, 1932, 14-15)
4.2. Хомеровите книжевни примери потврдуваат дека првобитната молитва во Хелада нема субјективни карактеристики. Таа не е молитва на поединецот, ниту пак
се однесува на поединечни нешта. Молитвата е насочена кон целокупната ствар36 Еудајмонизмот (грч. -) во својата етичка определба,подразбира дека среќата и блаженството се основен мотив на секое човечко тежнение. Кај старите Грци еудајмонизмот има именско
значење и се однесува на богињата на среќата.
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ност, кон вселената, космосот. Иако станува збор за митско-космичка насоченост
во барањето добро, сепак отсуствува индивидуалното спознание кај хеленскиот
човек. Тој сè уште ја допира само „површината на нештата, со своите oсети го забележува само надворешниот тек на појавите, а не и на процесите.“ (Ðurić, 1976,
6) Развојот на човечкото јас, сè уште опстојува зависно од надворешните сили и
надворешниот свет и сè уште е неиндивидуализирано.
Затоа, првичната молитва во облик на инвокација во хеленската книжевност
и култура, како и нејзината музичка препознатливост, наликува на песна којашто
станува епифанија на божественото потекло на човекот и на вселената. Ритамот
има музичка мера: „Говорот на Хелените е најстрого поврзан со мелодија и ритам.“
(Tatarkjevič, 1988, 79)
Поетите претставуваат еден вид пророци. Во антиката опстојува верувањето дека нивната задача не е човечка, туку пророчка, бидејќи е инспирирана од
божјата сфера, како духовен чинител на некој виш поредок. Молитвениот аспект
во свештенството на песната повторно упатува на тежнението за космизација на
човекот како висок естетско-етички и егзистенцијален чин.
4.3. Во контекст на пророчката, треба да се посочи и психагошката димензија на

поезијата, преку којашто е изразено верувањето дека поезијата може да управува со душите. Затоа, поезијата е поврзана со поседување надчовечка, божествена моќ, како и знаење од највисок вид. Како трета карактеристика на поезијата
во Хелада се наведува нејзината метафизичка димензија, бидејќи тежнее кон
суштината на бивствувањето. Оттука, преку поетиката на хеленската книжевност
ја извлекуваме и четвртата карактеристика на молитвата: морално-воспитната.
(Tatarkjevič, 1988, 83-87)
Хелените немале молитвеник и не познавале централен религиозен авторитет.
Кога зборуваме за молитвата во хеленската политеистичка религиозност, науката
истакнува дека треба да се имаат предвид религиозните практики во разни независни градови.37 Молитвата се изведувала во било кое време и на било кое место.

37 Види кај S. Pulleyn, 1997.
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5. Конститутивни елементи на хеленската молитва
5.1. Во формата и содржината на хеленската молитва може да се забележи пос-

тоење поетско-интелектуална рефлексија, во којашто повторно се препознава барањето добро. Иако не можеме да зборуваме за облигаторна схема на молитвата
во хеленската книжевност, сепак науката го дискутира прашањето дека нејзината
градба може да се редуцира38 на три конститутивни делови: инвокација, аргумент
[pars epica] и барање. Во облигаторната схема на молитвената структура, влегуваат само инвокацијата и барањето.

40

5.2. Симон Пулеин, го разработува проблемот на молитвата во грчката религија
(од Хомерското врeме до IV век) и истакнува дека е невозможно да се даде генерална дефиниција за молитвата којашто би ја опфатила религијата на антиката
и јудаизмот меѓу 750 и 350 г.пр.н.е.,39 бидејќи не само што тоа би претставувало
невозможна мисија на еден истражувач, туку затоа што се работи за различни
нивоа на култура. Иако молитвата претставува акт на комуникација со повисока
реалност, тоа не би ја олеснило задачата таа да резултира со успех во потрагата
на една и конечна дефиниција за молитвата. На пример, ако се направи компаративен преглед на хеленската и еврејската религија, ќе можат да се подвлечат
најзначајните разлики што стојат и во молитвата: во однос на монотеизмот и политеизмот. Хелените своите молитви им ги упатувале на јунаци, а Евреите на Јахве,
во еврејската молитва постои сознание за поимот грев, кој останува непознат на
тоа ниво за хеленската молитва.
5.3. Голем дел од епиграфскиот материјал содржи молитви на хеленската книжевност.40 Но нивната лингвистичка документарност се соочува со една дилема
пред науката: дали станува збор за вистински книжевен документ најден на камена подлога во којшто е содржана вистинска молитва практикувана во хеленскиот
свет или пак, може да се зборува само за уметнички запис којшто претрпел промени? С. Пулеин смета дека овие епиграфски споменици треба да бидат третирани

38 C. Ausfeld, “De Graecorum Precationibus Quaes-tiones”, Neue Jahrbücher, Suppl. 28 (1903), според S. Pulleyn,
1997, 505-547.
39 S. Pullein, 1997, 113.
40 J. W. Mackail. Select epigrams from the Greek anthology, 1890.
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како реалиа на религијата на Хелените, како на пример, бројните пајани посветени
на Аполон, како дел од делфискиот култ.
Постои едно интересно разгледување на Осфилд (1903), кое ние го доведуваме во врска со сфаќањето за молитвата и нејзините варијанти, а го именуваме
како нетипична молитва или молитва од далечина. Тој го посочува примерот од
Илијадата [13.631-635], којшто се однесува на критиката на боговите и во тој тип
апострофирање, согледува вид молитва:

5.4.

„Оче мој Ѕевсе, те викаат најумен тебе од сите
Мажи и бесмртни бози, тук од тебе ова е сето,
Оти им угодуваш ти на безочните Тројанци везден,
Што им е срцето сосем неправедно, не можат зарем
Да се изнаситат тие од војната тешка за сите.“

Иако во ова обраќање на Менелај не постои барање, туку само жалење,
Осфилд својата констатација дека на жалењето треба да се гледа молитвено, ја
темели врз сфаќањето за молитвата дека таа се однесува на секој акт којшто човекот му го упатува на Бога или на божеството.41
6. Книжевната форма на молитвата во хеленската книжевност
6.1. Најпарадигматичен пример за молитвени повици и истакната религиозност,

се среќава во хиератската [], света, сакрална или профетска поезија. Славењето на божјите дела во овој тип поезија најчесто завршува со молитва.
Водечки книжевни облици на хиератската поезија се пајанот и номосот. Номосот [] е религиозна песна исполнувана на празници во чест на некој бог.
Од VII век пр.н.е. означува пеење за време на обреди во чест на некој празнуван
култ и е наречен химна [], посветена на некое божество.
6.2. Пајанот [] како свечена песна посветена на одредени култови, во своја-

та етимологија покажува идентичност со името на богот-лекар [, ],
кого науката подоцна ќе го идентификува со Аполон, кој и самиот е бог на леку41 За аргументираноста на овој став на Осфилд, понатаму ние наоѓаме вистинска примена во нашиот
текст, пред сè, кога ги дискутираме одделните книжевни форми на молитвата во хеленската книжевност,
со особен нагласок на елегијата.
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вањето, сфатено во возвишена смисла како светлина. Во оваа карактеристика на
боговите се оцртува семантичко-семиотичката означеност на молитвената етимологија, во која стои повикот за доброто. Историографските записи говорат дека
човекот во почетокот го повикувал овој Бог молејќи му се за добро здравје, а потоа
му принесувал и песни.
Од друга страна, филолошката наука смета дека називот пајан потекнува од
извикот:  ,  . Во книжевноста (кај Хомер), го наоѓаме податокот дека Пајан е лекар на боговите. Антропоморфната карактеристика на боговите
станува семантички знак во молитвениот пајан, како означител за исцелителската или оздравувачката функција којашто ја поседува молитвениот дискурс. Затоа,
ќе подвлечеме дека пајанот како песна испеана во чест на некој бог, во исто време
претставува молитвена песна или песна за благодарење.
Најстарите примери за употреба на пајан ги наоѓаме кај Хомер. Пример за тоа
е XXII пеење [391-394], посветено на загинувањето на Хектор:
„Сега пак, ахајски момци, пајанот запејте го боен,
За да се вратиме пак на корабите с трупот на Хектор.
Стекофме голема слава: го убифме дивниот Хектор,
Кому што Тројците в град му се молеа како на бога..“
42

6.3. Потврда за употребата на пајанот како молитвен жанр, наоѓаме и во философската литература, во делото на Платон, во неговата Гозба или за љубовта:

„Во времето кога ние сè уште бевме деца, му одговорив јас,
поточно кога Агатон доби награда за својата прва трагедија, и
утредента заедно со членовите на својот хор, принесол жртва за
победата. Според обичајот гозбата е поделена во два дела: ручек
и симпозиум [пијанка]. По ручекот се напивале малку вино во чест
на добриот демон, потоа масите ги тргале на страна, а гостите си
ги миеле рацете пред да јадат. Потоа принесувале жртва и пееле
пајан [молитва].“42

42 Платон, 1979, 13.
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Философската мисла на античка Грција спознала дека од Бога може да се бара
само добро, бидејќи самото добро доаѓа од него, т.е., од боговите. (Џемс,1990,
292) Поткрепа за овој аргумент најдовме и во Платоновиот Федар, во зборовите на
Сократ:
„Дури и во најтешките болести и страдања, кои како последица на древниот божји гнев владееле во некои семејства, занесот,
кога ќе им се појавел на оние на кои тој им требал, им донесувал
здравје, со тоа што нашол прибежиште во молитвите и божјите
служби...“ 43

Во Федар од Платон како најистакнат пример за молитва во форма на дијалог,
наоѓаме во следниот извадок:
„Сократ: Но пред да си заминеме, зар не ќе биде добро да им
се помолиме на тукашните богови?
Федар: Се разбира.
Сократ: Драги Пане и вие богови на овој крај, дајте ми да бидам убав одвнатре, а мојата надворешност да стои во хармонија со
моите внатрешни особини: мудрецот секогаш да ми изгледа богат
и да имам само толку злато колку што може да го носи во себе мудрецот. Дали ми е потребно уште нешто, Федар? Јас нема ништо
друго да додадам на мојава молитва.
Федар: Кажи ја истата молитва и за мене, зашто на пријателите сè им е заедничко.“44
6.4. Едно од најзначајните сфаќања кај хомеровскиот човек е херојското сфаќање на

животот, преку коешто се наоѓа начин да се надмине песимизмот, т.е. минливиот
карактер на животот. Затоа, желбата за слава, правда, чест и правичност се главните атрибути на херојското сфаќање на животот, издигнати до степен на религија.
Во тој контекст, О. Фрејденберг тргнувајќи од дихотомијата добро-лошо, содржана
во етимологијата на поимот молитва, истакнува дека од функцијата на зборот добро настануваат пофалбите, славите, благословите, а од функцијата на зборот зло
43 Платон, 1979, 122.
44 Ib., 88.

43

ma ro hl ei pt vo ae tt ai kvao nha e lm eo nl si kt av ta a k n i ` e v n o s t

- војната, гневот, проклетството. (Frejdenberg, 1987, 80) Славата [] ја носи
бесмртноста, вечноста на хомеровиот јунак, којшто на тој начин ја победува смртта и се врти кон овоземните радости. Оттука лежи интересот да се опева славата
која станува не само поезија, туку и молитва.
Во тесна врска со појавата на пофалбите, стои и појавата на епикинијата
[, epikedion], којашто се однесува на опевање на победата на јунакот, тесно сврзана со неговите јуначки подвизи, искушенијата низ коишто минува
тој, како и неговата трагична смрт, којашто повторно се претвора во пофалба. Така,
мртвиот јунак низ говорот на молитвената инвокација и поетскиот дискурс, повторно оживува низ семантиката на славата, како највисок атрибут на едно јуначко
постоење.
Произлегува заклучокот дека во хеленското сфаќање - да се биде јунак и да се
умре - имаат синонимно значење. Јунакот е изедначен со Бога. Трагичноста на јунакот ја вклучува жртвата. Молитвата е жртвување. Молитвата се упатува на Бога.
Оттука, јунакот е рамноправен Богу.
6.5.

Во формите на пофалбата и епикинијата (епската стварност), се содржи и
хтоничната функција на поимот добро, врзан со потеклото на молитвата. Јунакот
умирајќи - опеан - тој повторно оживува. Преку негово инвокирање, тој оживува.
Во овој контекст треба да потсетиме дека повикувањето на името [],
значи и присуство на оној или она што се инвокира. (Паризо, 1992, 138) Затоа, епската стварност кај Хомер започнува со повикот кон Музите, а потребата таа да стане поетски облик (епопеја, пофалба, епикинија и сл.), го потврдува постоењето на
начинот како да се надмине песимистичкииот поглед на Хелените за минливоста
на животот и тој да стане вечност како Бог. Тука спаѓа потеклото на молитвата:

6.6.
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„Таквата реч со своите две функции претставува единствена
молитва; но тоа не е ни религиозна, ни апстрактна молитва, туку
нејзин конкретен предрелигиозен облик кој е претставен во Целина и таа сè уште ја нема својата идна религиозна специфичност.“45

Специфичниот молитвен дискурс во хеленската книжевност се огледува и
преку тоа што се негува адоративната функција на молитвата. Имено, кога се про45 О. M. Frejdenberg, 1987, 83.
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колнува, се критикува божеството, всушност се повикува истото тоа божество да
спаси, да исполни или да даде:
„Повикувајќи го и величејќи го божеството, човекот секогаш
моли или проколнува: дај, испрати, исполни. Непрестајно потсетува дека и тој самиот давал, исполнувал. Вообичаените формули
во антиката се: услиши ме, послушни ме. Јасно се гледа дека не е
избришана архаичната амбивалентност на бог-човек.“46
6.7. Друга поетска форма која е во тесна врска со молитвениот дискурс е елегијата
[]. Тргнувајќи од примерите на хеленската книжевност дека мртвите ги
нарекувале подземни богови, тажачките коишто му биле упатувани на мртвиот,
претставувале „молитва кон покојниот да ги пренесе пораките на другите мртви
од семејството.“ (Зечевић, 1982, 45) Тажењето било изразувано низ песна, којашто
вклучува молитвен контекст.

7. Молитвата како книжевен говор
7.1. Од примерите на хеленската книжевност може да се заклучи дека молитвениот говор станува книжевен (говор). Поточно, молитвата како првичен крик
и емотивна реакција од органска природа, се одвојува и понатаму опстојува во
рамки на извесни религиозни култови и практики, но сега стекнува своја посовршена форма, којашто е книжевно-уметничка. Молитвата како говорен жанр во
таканаречената поезија на дивјакот, којашто претставува израз на интересите на
колективно опстанување, во хеленската книжевност преминува во второстепен,
т.е. секундарен книжевен жанр кој (молитвата) следи одредена ритмика и структура, карактеристична за поетско-книжевниот пример во епското пеење и поетско-лирските форми на пајанот, номосот, химната, одата, епиграмот, елегијата, дитирамбот како пеена хорска лирика.
Појавата на лирската поезија во Хелада го нуди новиот модел на молитвата.
Таа почнува да се конституира и опстојува како книжевна форма во хеленската
книжевност, нагласувајќи го интересот за книжевно-уметничка структура, но не го
губи интересот за своето значење како врска меѓу молителот и вишата стварност.
46 Ib., 83.
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Книжевниот модел на молитвата е во склоп со општествено-социјалните, демократските и религиозните практики на хеленскиот човек. Молитвата како книжевен
говор го содржи славење на херојството, јунаштвото, честа - како највисока морална должност. Препознавајќи го нејзиниот говор во старата класична поезија,
молитвата постигнува нов рецепциски и книжевно-уметнички одек, предавајќи го
молитвениот религиозен дискурс како книжевна форма:
„Историјата на класична Хелада - на пример - ги познава, ги
именува и ги дефинира одделните лирски видови [...], но старогрчката поетика не го заокружува родовскиот поим лирика низ
јасно типолошко и теориско дефинирање на нејзината структура и
однос спрема другите родови.“47

46

Би можеле да заклучиме дека молитвата како книжевна форма во хеленската
книжевност во себе ги содржи пред-литерарните или говорни жанрови. Во неа се
содржани бројни преткнижевни видови. Но, моделот на молитвата во хеленската
книжевност и култура, содржи контекст, којшто треба да се разгледува од аспект
на теориската класификација, стилско-уметничката и книжевната анализа. Молитвата низ своите книжевни видови и форми во лириката, содржи константни
форми, коишто подоцна ќе бидат извор на рановизантиската поезија, а коишто ќе
се тренспонираат и во црковнословенската.
7.2. Сакралната поезија на Хелада се развива од култовите посветени на некои богови. Овој религиозен карактер на поетските форми, доаѓа од култот кон Аполон
низ изразот на пајанот којшто има молитвена содржина, а дитирамбот од култот
кон Дионис. Нивната карактериктистика е во тоа што тие биле изведувани како
пеени или низ танц, што говори за нивниот синкретичен карактер. Ако во овој
контекст го вклучиме интересот кон молитвата, тогаш уште еднаш можеме да
подвлечеме дека молитвата постои како лирска тема, која вообличена низ своите
форми [], одбележува значајни моменти од човечкиот живот на хеленскиот човек.

47 К. Ќулавкова, 1997, 154.
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7.3. Треба да се истакне дека под поимот химна [] во антиката се подразбира

општ поим за религиозна поезија.48 Возвишените атрибути што таа ги опејува на
свечен начин во слава на некое божество или јунак, претставуваат идеална структура за опевање на херојските атрибути на воините. Платон пишувајќи за музичките жанрови на далечното минато (Leges, III, 700), соопштува дека молитвите
упатувани до боговите се нарекувани химни. На книжевноста се познати хомерските химни, а и примерите на молитви коишто им биле упатувани на боговите во
трагедиите, од страна на хоровите, т.н. химни-молитви.
Поспецијалните поетски облици со сакрален и молитвен карактер се подведени под поимот песна, во значење на ода []. Во нивниот подвид влегуваат
епикинијата како поетска форма и пофалбата. Тие се определени како победнички,
празнични и похвални песни, но нивното значење е во тоа што тие се најзначајниот
пример на духовна поезија.
Ваквата поделба на поетските форми во коишто е содржана молитвата во
хеленската книжевност, укажува на тоа дека сите тие форми се духовни песни
коишто имаат пагански карактер. (Hercman, 2004, 45-46) Подоцна, овие форми
доживуваат еволуција во христијанската книжевност, којашто внесува ново поетско-книжевно мислење во старите пагански песни, но пред сè, нова семиолошка
перцепција на молитвата како книжевна и социо-религиозна форма.

48 А. Stamać & Z. Škreb, 1983, 485-530.
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МОЛИТВАТА ВО ЕВРЕЈСКАТА КНИЖЕВНОСТ

1. Историскиот контекст на молитвата во еврејската книжевност
1.1. Најзначајната карактеристика на еврејската молитва се истакнува преку тоа

што во неа доминира интересот на народот за неговата врска со Бога по однос
на светата историја. Овој аспект за историската димензија на молитвата го потиснува интересот за митските димензии за потеклото. (Елијаде, 2005, 139) Ако се
направи компарација меѓу молитвата во архе-поетиката како напор за барање
добро, насочено кон потребата за космизација во елементарна (пред сè, во егзистенцијална) смисла, во еврејската книжевност таа молитва добива одговор од
Бога. Исполнувањето на одговорот се остварува преку моќта на Божјото Слово или
реч: „И би така.“49 Во божјата реч се озаконува молитвениот говор преку којшто
се бара, а Бог преку своето дело, го озаконува и го објективизира барањето како
одговор.
1.2. Во

тој афирмативен одговор на Бога кон својот избран народ, лежи историскиот претекст на еврејската молитва, како нејзина втора суштинска карактеристика. Односно, молитвата во еврејската книжевност има историски контекст,
бидејќи таа е насочена кон спасот на Израилот (Божјиот народ) и остварувањето на
планот на еврејскиот Бог. Во Стариот завет со голем нагласок се истакнува историскиот аспект на светите приказни, чијашто динамика се одвива во согласност со
големиот план, втемелен врз личните својства на Јахве.
Пример за тоа претставуваат првите повици од Бога насочени кон Авраам и
50
Сара за излегувањето од земјата:
49 Упатуваме на Книгата Битие.
50 Во овој историски момент од еврејската историја не треба да се согледа само фактот дека приказната
за избраниот народ започнува со Авраам (трговец кој ја напушта својата татковина Месопотамија во
средината на бронзеното време (2000-1500 г. пред Христа) и дека тоа е демографски фактор на неговата
преселба, туку доказ и верба во божјиот спас.

49
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„А од тебе ќе направам голем народ, и ќе те благословам, и
името твое ќе го прославам и ти ќе бидеш благословен.“ (Бт. 12, 2)

Во овој повик се потврдува дека Бог има контрола над историјата и дека животот не претставува бесмислен циклус на празно постоење. Токму тука лежи и
старозаветниот код на еврејската молитва: како дел од Божјиот план е Авраамовиот нов живот со Сара, со која ќе стане основач на големата нација, a којашто ќе
биде благословена токму преку овој брачен пар:
„Движечката сила на животот на Авраам - како и животот на
неговите наследници - е намерата на грижливиот и семоќен Бог,
чија љубов требало да ја почувствува целиот свет и неговите жители.“51

50

Во сржта на старозаветната духовност лежи токму верувањето дека Бог делува во историјата и тоа е неговото најдлабоко својство, опишано во поезијата, изразено низ молитвата и во еврејската книжевност. Молитвата во еврејската книжевност го носи таквото историско обележје како своја најконстантна црта: „Светата
историја го носи печатот на еврејската молитва.“52 Сакрализацијата не може да се
спознае преку умот. Затоа молитвата е отворен канал преку којшто човекот може
да стигне до највозвишените сфери.
1.3. Низ примерот на еврејската молитва постои силен напор за оддалечување
од митолошката свест на примитивниот човек. Тоа најдобро се огледа во поставувањето на еврејската молитва во историски контекст. Молитвата во еврејската книжевност и култура е во тесна врска со структурната организација на светот
којшто го опкружува еврејскиот народ. Во рамките на таквиот контекст, разбран
како второстепен јазик во семиотичка смисла, молитвата добива специфично
симболично значење, бидејќи се јавува како исполнувач на одредено композициско устројство. Таа е духовна рамка во којашто се собира историскиот егзодус,
светата историја и социо-религиозниот амбиент на еврејскиот народ.
Овие насоки наоѓаат свој одраз во еврејската книжевност и во еврејската
молитва. Танахот, подоцна и Стариот Завет (направен според грчка верзија на
51 Џ. Дрејн, 2003, 296-297.
52 Rječnik biblijske teologije, 1969, 582.
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Танахот), содржат податоци за верските обреди, пророштвата, заповедите, како
и за религиозниот амбиент на Евреите и ја откриваат врската меѓу Бога и човекот, релација којашто е основен интерес на самиот феномен молитва. Историското функционирање на молитвениот дискурс во историјата на еврејскиот народ,
треба да го потенцираме и преку градењето на светиот простор - храмот во XI в.
пр.н.е., во Ерусалим, од страна на Соломон, а во чест на единствениот еврејски
бог Јахве. Овој податок зборува за репрезентативната улога на еврејската молитва
и за нејзина концентрација врз еден неприкосновен авторитет. Од друга страна,
запишувањето на светото религиозно учење на Евреите (Тората или Мојсеевото
петтокнижие), ја издвојува молитвата како пример којшто му припаѓа на второстепениот знаковен систем, а не само како јазик којшто има автентична моќ да
моделира одреден фрагмент од стварноста. Оттука, го определуваме книжевниот
контекст на еврејската молитва, што останува да биде прв пример којшто може да
понесе уметничко-поетски и книжевно-стилски пристап.
2. Мојсеј - основач на застапничката молитва
Историскиот контекст на молитвата во еврејската книжевност, поврзан со
божјиот план како љубов, но и со власта која Бог ја има над животот како целина,
ја среќаваме во големиот пример даден низ средбата на Мојсеј со Јахве. (Исх. 3,
1-10) Тоа е моментот кога Мојсеј е определен да биде водич на еврејскиот народ
на планината Божја Хорив (Исх. 3, 1): „И му се јави Ангел Господов во огнен пламен
во капина. И виде тој, а тоа капината гори со оган, и не изгорува.“ (Исх. 3, 2) Кога
Мојсеј се приближува до капината, Бог го извикува неговото име: „Мојсеј, Мојсеј! А
тој одговори: Еве ме, Господи!“ (Исх. 3, 4)
Во овој дијалог е содржана теофанијата ставена во контекст на морален
предизвик. Таа се одвива низ следниве зборови на Бога: „Јас сум Бог на таткото
твој, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. А Мојсеј го сврти лицето свое, зашто
се плашеше да погледа во Бога.“ (Исх. 3, 6) Моралот се наоѓа во сржта на Божјите
односи со човештвото, бидејќи средбата со Бога означува средба со чистината. А
токму тоа го наложувала божјата праведност.
Тоа што Бог лично му се открива [] на Мојсеј, претставува највисок
чин на израз на љубов и грижа, но и чин на голема одговорност. Моралот и пра-
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ведноста се основата на старозаветното сфаќање на Бога, а во контекст на личниот
однос кон него, доаѓаат до израз овие атрибути. Моралната чистина и послушноста
имаат свој подалечен извор во еврејската книжевност: во големата тема на првородниот грев, во разочарувањето на Бога од непослушноста и лошотијата на човекот, каде паѓа и одлуката на Бога да го уништи таквиот човек: „И рече Господ: Ќе ги
истребам луѓето што сум ги создал, од земјата – од човекот до животните..., оти се
кајам што сум ги создал.“ (Бт. 6, 7) Затоа, новите закони како извор на моралната
чистота и послушност, го антиципираат Законикот што ќе му биде откриен на Мојсеј. (Елијаде, том I, 145)
Во сите овие книжевни аргументи од Стариот завет, се крие личната порака
на Бога кон еврејскиот човек, во којашто е содржана темата на верувањето, како
основа на религиозно верување, а во чијшто контекст е антиципирана и еврејската
молитва. Преку еврејската молитва се отцртува преобразениот однос на човекот
кон Бога, што подразбира однос кон моралната чистина, за разлика од претходните религиозни одгласи во книжевноста. Еврејската молитва содржи значење на
повозвишен и длабоко осмислен однос, изразен преку светата историја:
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„Почнувајќи од тој момент таа света историја [од дотогаш
непознат тип], навидум исклучиво национална, станува модел за
пример на целото општество.“53

Мојсеј се истакнува како прв пример на вистински молител во еврејската
книжевност. Неговата молитва претставува прототип на застапничка молитва за
целиот Израил (Божјиот народ). Тој ја навестува Христовата, којашто добива поширок контекст, бидејќи Христос станува застапник на целиот човечки род.54 Преку
застапничката молитва, Мојсеј станува законодавец за својот народ, негов водич
и спасител.
2.2. Молитвата на Мојсеј (Исх. 32, 31-32) се одликува со голема драматичност. Во

оваа молитва се спомнува гревот како сигурно сознание кое постои во свеста на
еврејскиот човек, момент од кој речиси беше апстрахирана хеленската политеистичка пред-религиозна мисла:
53 М. Елијаде, том I , 2005, 146.
54 Dictionary of the Bible, 1954, 632-634.
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„А утредента му рече Мојсеј на народот: Направивте голем
грев и сега ќе појдам горе при Бога, за да молам да ви се прости
вашиот грев.“ (Исх. 32, 30)

Пополнувањето на богата содржина на молитвениот дискурс - од гревот преминува во директна молитва кон Бога за простување на сторениот грев:
„Ти се молам Господи, овој народ направи голем грев, оти си
направи бог од злато. И сега прости им го гревот нивни; ако ли, пак,
не, тогаш избриши ме и мене од книгата Твоја, во која си ме запишал.“ (Исх. 32, 32-33)

Аргументите на Мојсеевата молитва ја имаат следнава структура:
а) повикување на Божјата љубов
б) повикување на Божјата праведност и
в) верност кон Бога
2.3. Во односот на Јахве кон народот стои нагласен литургиски однос. Пример за

тоа гледаме во средбата на Мојсеј со Јахве на планината. Иако станува забор за
средба на поединец од синовите Израилеви којшто се сретнува со Бога, овој пример не треба да се протолкува како пример на личен однос или лично искуство. Во
суштината на оваа средба лежи колективно доживување и со-учество на целиот
еврејски народ:
„Идејата дека една личност може да застапува цела нација
била широко прифатена во стариот свет, во која владетелите биле
редовно сметани за отелотворувачи на нацијата.“55

Преку Мојсеј е отелотворен литургискиот концепт на еврејската молитва во
историски контекст. Мојсеј е соборна личност, бидејќи го отелотворува односот со
другите, т.е. Израилот. Во овој концепт на соборност на личноста се крие всушност,
еден од најсуштинските аспекти на старозаветниот однос кон Бога и на еврејската
молитва: личносниот аспект, којшто го открива активното начело - да се биде.

55 М. Елијаде, 2005, 303.
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3. Семио-семантичкиот аспект на божјото име во молитвениот дискурс во
еврејската книжевност
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3.1. Овој активен принцип се открива во самото божјо име Јахве, коешто го претставува глаголот: сум, да се биде на еврејски јазик. Бројните обиди за етимолошкото
потекло на Господовото име56 завршуваат со констатацијата дека значењето на
името не е поврзано со неговото потекло, туку со разбирањето на неговото значење. Во таа насока, Мојсеевото прашање: во чие име тој треба да праша за да бидат робовите ослободени од Египет, добива сосем конкретно значење во следниов
одговор: „Јас сум Оној, Кој вечно постои [...] Оној кој вечно постои, ме испрати кај
вас.“ (Исх. 3, 14) Светиот текст во овој контекст го открива позитивното значење на
името преку коешто народот треба да ја стекне довербата во Бога преку Мојсеевото послание.
Иако Мојсеј има чувство дека се сретнал со непознат Бог, тој ја прифаќа средбата како објава на Бога, а посланието на Мојсеј ќе биде олицетворено токму преку
ваквата теофанија на еврејскиот Бог: ’Јас сум Оној’ [кој ме прати кај вас]. А народот
ќе дојде на светата гора и ќе се поклони пред тоа Јас сум, како на свој Бог. „Секако дека ова име значи дека Бог е присутен меѓу својот народ: тоа е Јахве.“57 Тоа е
единствено автентично име,58 но и учењето за тоа име, пред кое ќе се поклонува
еврејскиот народ и ќе му се обраќа во молитвите: „И пак му рече Бог на Мојсеја:
Вака кажи им на синовите Израилеви: Господ Бог на татковците наши, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов ме испрати кај вас. Ете тоа е името Мое вечно, и
тоа е споменот за Мене од колено на колено.“ (Исх. 3, 15) Иако одговорот на Бога е
загадочен, тој сепак го објавува својот облик на постоење како тоталитет. Во теофанијата на Бога е содржан континуитетот меѓу богот на претците [Авраам, Исак, Јаков] и Мојсеј.
3.2. Името - тоа е самиот Бог. За подобро да се нагласи неговата трансцендентност

и таинственост, храмот станува свето место кадешто тоа ќе се означи. На самиот
почеток на неговата теофанија, означувањето се случува на планината Божја Хо56 Врската со арапското да дува, оттука Јахве е бог на громот, или вавилонското име Ја’у, користено како
восклик на богослужбите.
57 Rječnik biblijske teologije, 1969, 330.
58 Името му е Господ (Исх. 15, 3); Господ, Господ Бог штедар и милостив, долготрпелив, многумилостив
и вистински (Исх. 34, 6).
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рив: „Не приоѓај ваму. Собуј ги обувките твои од нозете, зашто ова место, на кое
стоиш е света земја“ (Исх. 3, 5), или пак подолу во текстот, кога Бог кажувајќи му
на Мојсеј дека ќе биде постојано со него и ќе му помогне да го изведе народот од
Египет, повикува на молитва: „Помолете му се на Бога на оваа планина.“ (Исх. 3, 12)
Со ова се локализира светоста (пред епизодата на Исходот), која треба да претставува достојно место за Бога.59
Иако вистинското пребивалиште на Бога е на небото, преку неговата теофанија се зацврстува неговата присутност на земјата. „Во еврејската книжевност
Мојсеј е прикажан како лик којшто ја согледува светлината“ (Евдокимов, 2001, 32),
како знак на божјото присуство. Тој во гората добива објава и го слуша неизречивото име на Бога. Оваа теофанија го означува Сојузот (Исх. 24, 8) на Бога со својот
народ, давајќи му ги законите според кои треба да се живее (Исх. 24, 3; 34, 27).
Обраќањето на Јахве кон Мојсеј станува означител за присутноста на Бога, како за
негова блискост до народот.
3.3. Ова

толкување укажува на недвосмислениот израз на божјото име, коешто
ја открива и самата природа на еврејскиот Бог во молитвениот дискурс: дека името
е поврзано со природата на оној кој го носи. Во овој момент треба да се лоцира и
сфаќањето за еврејскиот Бог во молитвата, за Богот којшто не отстапува од природата за вечното постоење и придвижување на принципот - да се биде - за сите времиња, како разбирање за силниот морален и религиски реализам во еврејската книжевност. Името на Бога е глагол. Во молитвата тоа е одек на оние зборови со коишто
се дефинира Бог. Неговото име не е затворено во човечки категории и токму затоа
’Бог е тој што е’, и ’ќе бидам секогаш со тебе’. (Исх. 3, 12) Неговото име е активност.
Повикувањето на Божјото име не значи само негова присутност, туку и оживување за оној кој повикува.60 Во еврејската книжевност повикувањето на името
во одредени околности, зборува за постоење силна традиција која ја потврдува
божјата присутност.61
59 Подоцна тоа ќе биде шаторот, којшто означува подвижен храм; потоа следи Давидовата замисла
за Ерусалимски храм кога го ослободува светиот Ковчег на Заветот од Филистејците, замисла која се
остварува за време на царствувањето на Соломон и во кое ќе пребива Јахве, за подоцна да се претвори
во т.н. национален Бог.
60 Вер, Калист. Сила имена (www.verujem.com)
61 Величината на божјото име кај Евреите покажува на една понизност до стравопочитување при
изговарањето на името Јахве што се огледа во тетраграмот ЈХВХ во еврејската синагога, т.е. неговото
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4. Атрибутите на Бог во еврејската молитва
4.1. По преминувањето на морето, Мојсеј упатува благодарствена песна кон Бога,

во којашто го слави и му изразува апсолутна верност: „Помошник и закрилник ми
беше во спасението. Он е Бог мој, и ќе го прославувам; Бог на таткото мој, и ќе го
вознесувам.“ (Исх. 15, 2)
Благодарењето како дел од молитвената структура, ја истакнува заштитничката улога на Бога кон човекот, којашто произлегува од конкретните дела што тој
ги направил за еврејскиот народ. Мојсеј не само што ја велича славата на Бога,
туку ја истакнува и неговата сила, која понекогаш се појавува и во форма на гнев
кон непријателот: „И со величието на славата Твоја, Ти ги собори оние, кои станаа
против Тебе, Ти го изли гневот Свој, и тој ги изгоре како слама.“ (Исх. 15, 7)

56

4.2. Во гневот на Бога е истакнато неговото антропоморфно обележје, според мерилата на човекот. Антропоморфноста на еврејскиот Бог (Елијаде, 2005, 154-156)
е означена во покажување на човечки особини (гнев, одмазда и слично), а низ
метафоричноста на книжевниот јазик е означена функцијата на овој атрибут како
божји, чијашто цел е апотропејската62 улога која Бог ја има кон својот народ. Во
таков контекст се движи овој атрибут и во еврејскиот молитвен дискурс, насочен
кон смилостување на таквите особини.
Но, пред сè, неговата сила го карактеризира Бога како идеал на совршенството
и како вистинско постоење на тој совршен идеал. Овој божји атрибут претставува
епифанија на нешто друго, различно од човечката моќ и сила. Затоа и Мојсеј во
својата благодарствена песна повторно ќе го потенцира тоталитетот на Бога: „Кој
е како Тебе меѓу боговите, Господи? Кој е како Тебе прославен во светоста Своја,
прекрасен во славата Своја и творец на чудеса?“ (Исх. 15, 11)
4.3. Еврејскиот Бог Јахве го прегрнува начелото на силен дуализам и тоа од два
аспекта. Во однос на првиот, тој е Бог кој наградува, но и Бог кој казнува. Тоа ја открива димензијата на божјата тајновитост,63 којашто се искажува во таканаречено
неизговарање или тивко изговарање.
62 Забележала С. Г.
63 Пример наоѓаме и во Книга Јов. (заб. С. Г.) Јов велејќи дека не се плаши од Бога, туку од темнината,
ја искажува својата непоколеблива вера во Јахве, но се плаши дека ќе потпадне под дисхармонијата на
светот.
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божјо отсуство: „Па, ако сум нашол милост пред тебе откриј ми сè да Те разберам.“
(Исх. 33, 13)
Што се однесува до вториот аспект, библиската теологија го посматра еврејскиот Бог како можност за негово откривање, како и на неговата волја во историјата.
Во однос на овој аспект, библиските хроничари се селективни во опишувањето на
библиските настани:
„Тие го предаваат само она што претставува исполнување на
спасот како акт на Бога, дела кои од една страна се однесуваат на
глорификација на избрани личности за нивната непоколеблива вера во Бога или пак, дела кои се однесуваат како казна кон одредени
личности за да можат да согледаат подобро.“64

Оттука, дуалистичката природа на Јахве се јавува како означител на креацијата или создавач на животот и на историјата како оној којшто го носи и го дава
спасот на својот народ.
Од друга страна, по однос на атрибутите на Јахве кој постапува понекогаш
гневно, зборува дека ваквиот антропоморфизам се должи на свеста на тогашниот
човек за разбирањето на битието на Бога. Ако го следиме примерот на христијанскиот Бог во компаративен контекст, тој никогаш не се сретнува во таква атмосфера да покажува гнев. Тој не ја содржи таа човечка особина, иако ја носи и човечката природа. Гневот им припаѓа на луѓето, а кои преку молитва ќе можат да го
надминат. Од историски аспект, тоталитарноста на Бога како милозлив кој секогаш
простува на највисоко ниво, се јавува дури низ примерот на христијанската книжевност, што претставува силен показател за секоја нова шанса што му се дава на
човекот од страна на Бога. Тоа е Бог кој никогаш не е гневен и никогаш не казнува.
Неговата спасителска улога се однесува токму на таквата димензија која секогаш
стои отворена за човекот: да стигне до знаење преку милост и простување.
Науката го поставува прашањето за монотеистичкиот принцип и одлуката
на Евреите да слават само еден бог, како едно од најзначајните прашања од кои
подоцна може да се развие и самата верба и молитвениот дискурс во еврејската
4.4.

64 Т. Kaster, 1998, Term paper, December.
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книжевност. Во почетокот не постои одрекувањето дека има и други богови, иако
племињата одлучиле да слават само еден Бог. (Ису. 24, 1-28)
Во епизодата Исход ова прашање добива поголема важност, кадешто се истакнува дека Јахве е семоќен, а сите оние кои слават други богови се заведени од
таквата идеја. Иако не се негира постоењето на други богови, треба да се истакне како е потенцирана линијата во која Бог му вели на Мојсеј: „Јас сум Господ Бог
твој... Немој да имаш други богови освен Мене!“ (Исх. 20, 2-3), во десетте свети
заповеди што му се дадени на Мојсеј на Синај.
Бог е надеж како космичка обнова за враќање на примарниот интегритет.
Затоа постои и говорот на молитвата во којшто се содржани највисоките атрибути
на Бога во неговата дуалистичка природа: „Господ, Господ Бог штедар и милостив,
долготрпелив, многумилостив и вистински“ (Исх. 34, 6) и „Ти го изли гневот Свој, и
тој ги изгоре како слама.“ (Исх. 15, 7)
5. Литургискиот концепт на еврејската молитва
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5.1. Во однос на литургискиот концепт на еврејската молитва, треба да се истакне
перцепцијата за времето кај еврејскиот човек, која не е апстрактна, туку е поврзана со идејата за специфични настани од еврејската историја. Тие специфични настани се иницирани од самиот Бог (Gerhard, 1962, 102) и аплицирани во човечката
историја.65
Ова сфаќање за времето, коешто подоцна ќе стане дел од разбирањето на
литургиското време во еврејската молитва, укажува на природните циклуси и како
тие да станат благодатни за човекот. Тие циклуси се всушност поим за разни времиња или, како што се вели: „Ќе ти го покажам патот по кој да одиш; ќе ги управам
очите Мои на тебе“ (Пс. 31, 8), што укажува на теолошкиот заклучок дека стариот
Израел на времето гледал како на серија специфични настани поттикнати од Бога.
Ваквиот концепт за времето, само по себе не постои као независна реалност, туку
постои само во релација со божји настани.

65 Пр.,настани коишто се однесуваат на време кога се одело во борба, кога добитокот требало да се
собере заедно.
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Концепцијата на времето кај Евреите не може да биде потполно разбрана
без литургискиот систем и неговите циклуси на неделни и годишни гозби [свечености, култови, фестивали], како еден од најважните методи за разбирање на
минливоста на времето. Секој од овие настани имал апсолутна вредност, бидејќи
опсервацијата била под контрола и управување на Бога, со цел одреден празнуван
настан да биде комеморативен во својата функција и да стане дел од големата
историја. Па така, настанот кој има комеморативна функција станува реалност
којашто го обединува народот. Преку литургиското време, минатото станува апсолутна сегашност, можност повторно да се одживеат божјите дела. Оттука, молитвата во еврејската книжевност (со нагласок на псалмите), без сомнеж, укажува на
нејзината постојана литургиска функција во храмот.
5.2. Литургијата која во својата суштина ја носи повторливоста, ја дава и можноста

светата еврејска историја да стане свет ритуал (во литургијата), преку учество на
народот во неа. Преку светите ритуали и молитви во исто време се потсетува, но
и се укажува на можноста, таквата реалност одново да се креира или повторно да
се создава.
Треба да се нагласи дека на молитвите, кои биле кажувани за време на еврејската литургија, не било гледано како на магиски, што подразбира создавање
живот и негова обнова во елементарна смисла, туку молитвата е дијалог со Бога,
кој преку човекот делува и создава. Затоа молитвата е сакраментална. Затоа, во
еврејската книжевност Бог е креаторот на историјата, а во рамки на литургиската
молитва Тој повторно дава и штити преку повикувањето на историските настани,
чиешто сеќавање за нив одново го прави реално божјото постоење.
Артур Веисер (1962, 43), разгледувајќи ја оваа идеја, аплицирана во Книгата
Псалми (Пс. 95, 7; 106; 114) и објаснувајќи на кој начин била сфатена употребата
на молитвата во литургијата во храмот, заклучува дека преку неа се дава можност на заедницата одново да ги искуси спасителските дела на Бога од минатото,
и тие да станат сегашно искуство или искуство и на сегашноста [н.з.]: Литургијата
е разбирана како сегашен акт на Бога насочен кон заедницата, која соочувајќи се
со историскиот настан [ветената земја, ветениот народ], всушност се соочува и со
самото лице на Бога.
Макс Туриан (1960, 25), разгледувајќи го поимот литургиско сеќавање преку
неговото етимолошкото потекло од глаголот zikaron, ќе заклучи: глаголот zikaron
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зазема значајно место во религиозниот култ на Евреите и неговите различни значења, можат да се однесуваат на: да се мисли на нешто минато и познато, да се
повика на должност кон Бога, да се инвокира Бог. Оттука, молитвите и псалмите
како дел од литургискиот ритуал се читаат во сегашноста, како реактуализација на
минатото.
5.3. Како книжевен пример којшто може да го илустрира тоа реактуелизирање на

минатото во сегашноста, претставува воведувањето на Пасхата, чиешто празнување е во врска со излегувањето од Египет. Во Пасхата стои древно жртвување од
страна на номадите и сточарите за да се обележи пастирскиот празник на пролетта:
„Ритуал поврзан со космичката религиозност, бил протолкуван како сеќавање на некој историски настан. Преобразувањето на
религиозните структури од космички тип во настани од светата историја е карактеристика на јахвистичкиот монотеизам.“66
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Треба да укажеме дека сето ова ќе има директна подоцнежна примена во
христијанската молитва (Јанарас, 2000, 181-183), од каде ќе може да се потенцира
и големата улога на молитвата на благодарење, т.е. евхаристиската молитва.67
Пророците во своите усни проповеди и преку правата монотеистичка религија, успеале да ја втемелат власта на Јахве како врховна. Во времето на Дариј кога
доаѓа до обнова на храмот, тој станува центар на еврејската молитва и литургија.
Обновата на храмот укажува на степенот на религиозната свест, но и религиозна практика на Евреите. За овој факт зборува и самиот Псалтир, во којшто многу
псалми претставуваат откривање и на самата пророчка свест:

66 М. Елијаде, 2005, 152.
67 С. Грандаковска, 2007, 35: „Евхаристичната вечера во Новиот Завет претставува продолжување на
пасхалната вечера, која симболично го означува празнувањето на споменот за преминот преку Црвеното
Море и израелското ослободување од заточеништво во Египет. Пасхата го означува преминот, симболично
изведен од настариот член во семејството преку подигнување на пехарот со вино за здравица, од кое
тој прв се напива, а потоа и сите останати присутни на вечерата учествуваат во заедничарењето, кое е
всушност молитва посветена на Бога, т.е благодарење или евхаристија. На ист начин Христос со своите
ученици ја изведува пасхалната вечера пред распнувањето, но овојпат дава нова содржина – Новиот
Завет. (Лк. 22, 17-20) Таа е содржана во симболичнит премин за целиот човечки род - од смрт во живот.
Пасхата ја означува победата над смртта, новиот сојуз меѓу Бога и човекот, запечатен со крвта на Исус.“
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„Со уништувањето на храмот, синагогата и нејзиниот култ го
замениле култот во храмот и тие станале единствено место на еврејскиот култ. Падот на престолнината овозможил некои елементи
од службата да бидат вклучени во синагогата, официјалниот јазик
на молитвата бил еврејскиот, со исклучок на некои арамејски остатоци [Кадиш]. А поранешните принесувања жртви биле заменети
со соодветни поуки, псалми химни и молитви.“68

6. Карактеристики на еврејската молитва
6.1. Во еврејската книжевност среќаваме утврден образец на молитвата, којшто

може да се подведе под поимот дисциплина на молитвата и на нејзиниот говор.
Тоа се должи на фактот што таа станува секојдневна молитва и таквиот обреден
карактер, го открива нејзиниот книжевен аспект. Во рамки на ваквата карактеристика на молитвата, влегува и развиеното чувство за законот, како и високата
моралност, што говори за развиено чувство за одговорност пред својот Јахве.
Во Петтата книга Мојсеева (Повторени закони), во шестата глава, кадешто
се објаснува првата заповед за љубовта кон Бога, како кредо стои следнава синтагма: „Почуј, Израиле: Господ, нашиот Бог, е единствен Господ“ (5. Мој. 6, 4), што
покажува дека еврејскиот Бог е omen на сè и секој. Тој се открива како битие коешто треба да се открие и во секој од Израилот. Освен тоа, обредната употреба на
молитвата кај Евреите треба да биде секојдневен чин и да се практикува двапати
во текот на денот: наутро меѓу зората и сончевото раѓање и навечер пред залезот
на сонцето, т.е. секој ден да почнува и завршува со молитва наречена sh e ma’.
Молитвеното обраќање, т.е. вероисповедање sh e ma’, значи чуј.
Подоцна, во Книгата на пророкот Даниил (6, 11) наоѓаме пример кадешто
двојното изговарање на sh e ma’, е заменето со молење трипати во денот:
„Прозорците на неговата дворна соба му беа отворени спрема
Ерусалим, и тој трипати во текот на денот ги приклонуваше колената свои и му се молеше на својот Бог и Го славословеше, како што
го правеше тоа и порано.“ (Дан. 6, 10)

68 Е. О. Џемс, 1990, 308.
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Овој пример покажува воведување на попладневна молитва којашто била изведувана три часа по пладнето, кога во храмот истовремено е вршена секојдневна
попладневна жртва (164 година пр. Хр.), а неговата трета молитва ја практикувал
навечер, во време коешто се совпаѓало со времето за вечерната жртва во храмот.
Во свое време царот Дариј издал наредба секој оној кој во период од триесет дена
од заповедта ќе се моли на било кој Бог или човек, освен нему [на Дариј], ќе биде
фрлен во лавовска јама. Приврзаниците на Дариј откриваат дека Даниил се моли и
бара милост пред својот Бог и го наклеветуваат (Дан. 6, 11), фрлајќи го во лавовска
јама со зборовите: „Твојот Бог, Кому без престан му служиш, Он нека те избави!“
(Дан. 6, 16)
Вечерната молитва е всушност покајничка молитва, за којашто во литературата стои податокот дека е воведена во Книгата на Езра, која Езра ја изговорил
за време на вечерната жртва. Истиот пример во книжевноста го следиме и во Книгата на пророкот Даниил (8, 9), како и во Книгата на Јудита (9, 1; во 150 г. пр.
Хр.). Овие книжевни примери кои своевремено биле дел од еврејскиот ритуал, ја
покажуваат врската меѓу молитвата и култот во храмот поврзан со жртвата.
Овие молитви се инакви од sh e ma’69 и се однесуваат на t e philla, односно
молитва или големо благословување. Нејзината бројка во првиот век од Христа е
утврдена на 18,70 па се нарекува и Осумнаесет благословувања. Во суштината на
оваа молитва влегува и личната молба на молителот. Подоцна sh e ma’ и t e philla
се спојуваат. Тоа се еврејски молитви. Kaddish служи да ја дополни синагогалната
служба изведувана на арамејски јазик. Таа во одредени сегменти асоцира на Господовата молитва:
6.2.
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„Нека се извиши и свети Неговото возвишено име, [име] Негово во светот, кој Тој го содаде по своја волја, и нека Он го јави Царството Свое...“71

69 Во рабинската литература поимот sh e ma’ не се врзува со молење, туку со изговарање, како
вероисповед.
70 Нивниот број денеска е 19.
71 Според М. Скабаланович, 2004, 11, фуснота 29.
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7. Молитвата како библиско-книжевен вид
7.1. Етимолошки поимот молитва кореспондира со глаголот hit’pallel, со значење да

суди. (Eisenberg, 2004, 350) Молитвата можела да има форма на молба, петиција,
благодарење и признание. Мојсеј се смета за прв пример на вистински молител и
неговата молитва претставува пралик на Исусовата молитва. Молитвата како библиски жанр се јавува во псалмите од Стариот завет, коишто одразуваат висока
духовност и го носат книжевното значење на еврејската поезија. Авторството на
најголемиот дел од псалмите му се припишува на Давид, кој останува да биде родоначалник на псалмскиот книжевен вид и организатор на еврејската литургија.
Во однос на тајната врзана за авторството на псалмите како Давидови, во
науката е прифатено мислењето дека таквото авторство повеќе има симболично
значење. Според св. Атанасиј Александриски во однос на ова прашање, на коешто
му посветува внимание во Воведот во толкување на псалмите, вели дека на тој
начин му се укажува посебна чест на Давид, бидејќи тој е оној којшто бил поттикнувач многу псалми да бидат испеани од други псалмопејачи. Тие пак, избрани од
Давид, му ги припишуваат сите псалми нему: „Бидејќи тој станал иницијатор на
псалмите, затоа е удостоен со таа чест, сè што испеале псалмопејачите, да му се
припише на Давид.“ (Владика Атанасије, 2000, 236). Оттука, псалмите не се дело
на еден автор и на едно време, но најголем дел од нив, му се припишуваат на авторството на Давид.
7.2. Во Стариот завет, освен 38, сите други псалми имаат наслови кои означуват
имиња на прифатени автори на псалмите, книжевен вид, музички дела или пак
наслови, коишто се однесуваат на литургиска употреба на псалмите [lehazkir,
lethodah].
Насловите кои означуваат книжевен вид се: мизмор (песна изведувана во
придружба на жичен инструмент), шир (песна), маскил (мудросен псалм), миктам (псалм преку којшто се искажува каење, пр. Пс.16, 56-60), шигаион (тажаленка, пр. Пс. 7), техиллах (пофалба, пр. Пс. 145) и тефиллах (молитва, пр. Пс. 86,
90, 102, 142, 72).
Пророчките пораки, Книгата на мудростите, дел од Книгата Јов, Плачот
на Еремија, Песната над песните, Соломоновите премудрости, Премудростите
на Исус синот Сирахов и псалмите, се пишувани во стих. Најважната одлика на

63

ma ro hl ei pt vo ae tt ai kvao nea v rm eo jls ik tavt aa k n i ` e v n o s t

старозаветната библиска поезија не стои во нејзината метрика, туку во стилското
средство паралелизам, преку коешто се истакнува идејата или пораката којашто се
соопштува. Тој може да биде синонимичен, синтетички или развиен, конструктивен и антитетичен. Од стилските форми, се среќава и акростихот во псалмите како
поетски состав, во кој секој дистих или дел започнува со друга буква од азбуката.
Највпечатлив пример за акростих се забележува во Псалмот 119. Значајни стилски
елементи на еврејската поезија се асонанцата, ритамот, рефренот и сл.
8. Литургиската употреба на старозаветната библиска поезија
8.1. Псалмите преку коишто се искажува благодарење, имаат свое место во бого-
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службата, а кај Евреите благодарењето е основното обележје на молитвата. Во однос на типологијата на псалмите зависи и нивната поединечна структура. Структурата на псалмите за благодарење е следнава: опасност, молитва, интервенција.
Псалмите, освен тоа што можат да се разгледуваат како библиско-книжевен
жанр, имаат истакнато место и во еврејската богослужба во обновениот ерусалимски храм.72 Тие во својата химнична димензија во контекст на славење на Бога,
содржат и одговори како повик за покајание на верникот на богослужбата (Дрејн,
2003, 130). Примери можат да се сретнат во следниве псалми: 2; 12; 20; 21; 45; 50;
81; 89; 91; 95; 108; 110; 132. Во овој контекст, го издвојуваме следниов пример: „И
сега цареви, вразумете се; поучите се, судии земни! Служете Му на Господа со страв
и радувајте се со трепет.“ (Пс. 2, 10-11)
Во контекст на проширувањето на жанровскиот аспект на молитвата, треба да ја спомнеме и пофалбата, како книжевен вид застапен во старозаветната
библиска поезија и вклучен во литургиската церемонија: „Фалете го, Господа, сите
народи, прославувајте Го, сите луѓе, зашто се зацврсти Неговата голема милост на
нас, и вистината Господова пребива вечно.“ (Пс. 116, 1)
8.2. Старозаветниот текст не содржи детален извештај за комплетната синагогална

богослужбена церемонија. Но од она што може да се истакне како аргумент, којшто постои во молитвите кажувани во синагогите, како и во принесувањето на
жртвите во храмот, се однесува на чинот на кадењето: „Зошто Ми е Ливан, што
72 Околу 520 г. пр. Христа во периодот пред вавилонското ропство.

govorot na molitvata

иде од Сава, и миризлива трска - од далечна земја? Вашите сепаленици не Ми се
угодни, и вашите жртви не Ми се пријатни.“ (Јерем. 6, 20)
Во тој контекст, псалмите се наречени химнологија на Другиот храм (Дрејн,
2003, 407), што укажува на тоа дека нивната употреба во богослужбата не ја открива ритуалноста, туку нивната вклученост во богослужбата како една од многуте активности (пред вавилонското ропство). Ваквиот аргумент упатува на правилното
разбирање и на книжевната и на литургиската употреба на псалмите. Иако голем
број научници, своевремено псалмите ги разбирале како израз на лична поезија
или пак, како песни создадени по некаков повод, поврзан со историска случка на
Израел, сепак, истражувањата сугерираат дека поголем број псалми имаат свои
корени во богослужбата во храмот на Соломон. Науката не ја отстранува и можноста некои од нив да потекнуваат од богослужбата на локалните светилишта.
Псалмите спаѓаат во т.н. литургиски прирачник на ерусалимскиот храм. Тие
содржат молитви, литании и песни со нагласен поетски облик. Во контекст на литургиската употреба на псалмите, сметаме за неопходно уште еднаш да го споменеме паралелизмот како значаен стилски елемент. Ако литургијата означува
можност за повторливост, тогаш паралелизмот како главно стилско обележје на
псалмот станува логичен детаљ, бидејќи тој во својата суштина го заокружува литургискиот момент низ поетско обележје: тој се однесува на повторувањето или
репетиција на мислата. (Kent, 1914)
Во Стариот завет, делот (2 Цар. 6, 5) којшто се однесува на чинот на носењето на Ковчегот на Заветот во Ерусалим од страна на Давид, е проследен со игра и со
религиозни песни и поезија, што укажува на нивниот ран богослужбен карактер.
(Kent, 1914, 406-407). Многу теми во псалмите го отсликуваат значајното место
кое храмот го имал како симбол на божјо присуство: Пс. 11, 4; 46, 4-6; 50, 2, како
и желбата на народот да учествува во богослужбениот процес: Пс. 26, 8; 84, 1-4,
принесувањето жртви: Пс. 36, 8.
8.3. Структурата на некои псалми укажува на тоа дека тие се користени како тек-

стови во делот од литургијата во одредени пригоди: „Блажени се непорочните во
патот нивни, зашто одат според законот Господов... Ти заповеда да се пазат Твоите
заповеди“ (Пс. 118, 1-4); псалмите на литургијата кога на учесниците им се поставуваат и дават одговори: „Кој човек е тој што се плаши од Господа? Нему Он ќе му
покаже кој пат да избере.“ (Пс. 24, 12)
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Псалмите содржат бројни примери на молитви кои биле искажувани како благодарност кон Бога, верба и надеж во него:„Чуј ги Господи, зборовите мои, разбери ги
поплаките мои. Чуј го гласот на моето молење, Цару мој и Боже Мој!“ (Пс. 5, 1-2)73
Движењата на телото биле значаен дел од перформативната функција на молитвениот дискурс и ја нагласувале старозаветната духовност. Таа се означувала
преку клекнување, поклон (Пс. 5, 7), стоејќи, со дигање на рацете над главата и
сл. Но движењето на телото при молитвениот израз, секогаш во себе го содржело
отвореното срце кон Бога, бидејќи молитвата е темел на еврејската духовност како
непосреден пристап кон Бога.
9. Структура на Псалтирот
9.1. Старозаветната Книга псалми содржи 150 религиозни песни-псалми,74 распре-
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делени во пет одделни книги.75 Содржината на псалмите е различна и содржи
различни искуства и емоции. (Дрејн, 134) Во нив може да се сретне химнично славење на Бога и радост (Пс. 145-150), чувство на вина (Пс. 51; 130), протест заради
неправедно страдање (Пс.13; 71), повик за учество во царското крунисување (Пс.
45), интимна и искрена благодарност кон Бога заради надминување некаква неволја (Пс. 30; 92; 116) и друго.
Книгата во која се сместени псалмите се нарекува Псалтир,76 кој својот конечен облик го добил пред да биде завршена Септуагинтата, т.е. пред 200 г.пр.н.е.
Книгата Псалми е составена од пет книги:
1) прва книга: Псалми 1-41
2) втора книга: Псалми: 42-72
3) трета книга: Псалми: 73-89
4) четврта книга: Псалми: 90-106 и
5) петта книга: Псалми: 107-150.
73 Види и Пс. 51.
74 Пс. 151 се наоѓа надвор од бројот 150 и тој му се припишува на Давид.
75 Во еврејската Библија има 150 псалми, а во грчкиот превод - Септуагинтата 151. Но во неа структурата
на некои псалми е поделена на два псалма, а во еврејската Библија пак, некои други псалми се поделени
на два, и оттука доаѓа разликата.
76 Грч. biblos psalmon - книга псалми или psalmoi - псалми. Во Септуагинтата зборот psalmos е

преведен од хебрејскиот назив mizmor - песна или химна, изведувана во придружба на жичен
инструмент.
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9.2. Пред поделбата на Псалтирот на пет книги, тој се состоел од неколку збирки
независни една од друга. Најголемите псалми биле именувани како елохистичкојахвистички, наречени според името на еврејскиот Бог. Од помалите групи збирки,
постоела таканаречена - Давидова, во чии рамки псалмите 51-71 ја сочинуваат помалата Давидова збирка, наречена збирка на Давидовата молитва (Harrington,
1987, 323). Издвојувањето на псалмите како библиски жанр овозможува подобро
разбирање на содржината на молитвата во еврејската книжевност, но и воопшто
на еврејската духовност.

10. Класификација на псалмите според Херман Гункел
10.1. Науката располага со различни класификации на псалмите кои генерираат од

нивната содржинска, структурна, но и употребна различност. Тоа укажува на неможноста да се направи единствена класификација на псалмите, што произлегува
од фактот дека присуството на божјата релност во нив доаѓа од различни сфери:
од природата (Пс. 8; 104), од историскиот контекст (Пс. 78; 105), од личното (Пс. 31;
130) или колективното искуство, како и од духовната историја на Евреите. (Kent,
1914, 12) Но од друга страна, неможноста да се постигне единствена класификација, го открива следново начело: не смее да се превиди дека псалмите го претставуваат врвот на еврејската поезија во која е содржано најдлабокото чувство за
животот и за Бога.
10.2. Во однос на содржинската поделба на псалмите, направена во почетокот на

XIX век, од страна на германскиот научник Херман Гункел, која сепак не може да
се земе за пример на совршена класификација од страна на науката, предложени
се пет основни категории псалми: химни на пофалба, тажаленки на поединецот,
народни тажаленки, песни на благодарност на поединецот и царски псалми.
Х. Гункел во својот пионерски обид да примени книжевната анализа врз псалмите, кои според него се најпогоден материјал за таа цел, се обидел книжевната
анализа да ја развие преку проучување на книжевните видови [Gatungen] и историскиот контекст [Sitz im Leben]. Според него, псалмите се книжевни дела, а
типовите псалми и поединечниот облик можат да се одредат единствено откако ќе
се утврди причината и временастанувањето на псалмот, т.е. пригодата која допринела за неговото настанување. На тој начин, ќе може да се открие и вистинската
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функција на псалмот. Развивајќи го овој став кон псалмот како книжевно дело,
Х. Гункел го развива и методот во нивното проучување. Историското потекло на
псалмот најтесно го врзува со неговата литургиска природа, која води потекло од
старата израелска богослужба. Во таа насока, упатуваме на Псалмот 68, кадешто
се вели: „Ќе го славам името на мојот Бог со песна, ќе го возвеличувам во славословија; и тоа ќе му биде поугодно на Господа, отколку теле или јунец со рогови и
копита.“ (Пс. 68, 30-31)
„Sitz im Leben или конкретната ситуација која најдобро го објаснува потеклото
на псалмот, е израелската литургија“ (Harrington, 1987, 328), како можност верникот одново да го оживее настанот и да живее со него.77 Обновувањето на литургиското доживување,78 притоа ја добива својата највисока цел, дека спасот доаѓа
преку силна вера во Јахве и во неговата моќ, т.е. неговите дела:
„Како одговор на потребите на одреден обред, некој составил
пригодни песни. Тоа можел да биде цар, свештеник или пророк. Тие
псалми биле повторувани и станале традиција.“79
10.3. Со текот на времето се раѓаат и одредени стилови на псалми, т.е псалмите
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стануваат книжевен вид. Одредувањето на книжевниот елемент во псалмите, науката го раководи од три фактора, кои постојат како интегрален дел во псалмот:
идентична или конкретна ситуација, заеднички темел на поими и чувства и сличен
книжевен вид, во контекст на стилот и на структурата.
11. Видови псалми и нивната структура
Молбени псалми. Во разбирањето на овие псалми влегува сфаќањето за
антропоморфноста на старозаветното поимање на Бога и неговата делотоворна
моќ, која ја покажува преку неговата постојана блискост со народот. Таа негова
антропоморфна карактеристика воопшто не ја загрозува неговата трансцендентност, туку само ја нагласува личноста на Јахве како семоќна, а блиска до човекот.
Повикувањето на Бога преку овие псалми укажува на можноста да се разговара со
11.1.

77 Се мисли на епизодата Исход, како Божјо спасоносно дело и Божја реч. (н. з.)
78 Треба да се истакне дека сите псалми немаат литургиска употреба
79 P. O. Harrington, 1987, 328.
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него како на средба tête-à-tête. Затоа, тие по својот карактер имаат силна емотивна димензија.
Според својата внатрешна структура и содржина, молбените псалми се
класифицираат во две групи: на чисти индивидуални молитви и колективни, наречени уште и молитви на целиот народ. Изворот на потеклото на овие псалми,
го носат најразлични непогоди од кои бил загрозен човечкиот живот, па затоа тие
биле пеени во време на непосредна закана од смрт, болест, суша, лоша жетва и
слична ситуација.
Историското проучување покажува дека иако Евреите немале јасна претстава за задгробниот живот (сè до 2 век пред Христа), тие чувствувале огромен страв
пред смртта и нивниот идеал бил долг живот. Затоа во овие псалми не постои пофалба на Бога, туку само повик кон него за да го спаси молителот од болест, за која
верувал дека ја добил како резултат на сторен грев:„Кажи ми го Господи, мојот крај,
и колкав е бројот на моите дни, за да знам колку сум ништожен.“ (Пс. 38, 4)80 Во овој
пример на молбен псалм е дадена живописна слика за болеста. (Пс. 38, 3-12)
Преку овој поетски вид81 како најдоминантент мотив се покажува силната
верба и приврзаност кон Јахве: „Ќе го спомнуваат името Твое од род до род; затоа
народите ќе те слават од век до век.“ (Пс. 44)
Најилустративен е шестиот псалм, кој претставува покајничка молитва, во
која молителот низ плач бара милост пред Бога. Псалмот завршува со надеж дека
Господ ќе ја чуе неговата молба: „Господ, ја чу молбата моја, Господ ќе ја прими молитвата моја.“ (Пс. 6, 9) Она што е забележливо во семантизмот на овој тип псалми
(на пример во Пс. 6, 5), е апстахирање на употребата на зборот смрт, на чие место
доаѓа употреба на хипербола како стилско средство: „Во пеколот кој ќе те слави
Тебе?“ (Св. Атанасиј Велики, 2003, 22-23)
Идеалната структура на молбениот псалм е составена од неколку елементи,
а ќе ја илустрираме низ седмиот псалм: Плачна Давидова песна што Му ја пеел на
Господа:
1) Повикот „Господи, Боже мој, на тебе се надевам, спаси ме од сите што ме
гонат и избави ме“ (Пс.7, 1), претставува инвокација на божјото име како можност
80 Види и Пс. 41: „Зошто тагуваш, душо моја, и зошто толку ме вознемируваш? Надевај се на Бога, бидејќи
јас на Него се надевам, мојот Бог е мое спасение.“ (Пс. 41, 5)
81 Исто види и Пс.: 58, 60, 74, 77, 80, 82, 83, 85, 90, 108, 125, 137.
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во божјата присутност. Тој е предаден низ јазична едноставност, што потсетува на
обичајот во старите пагански молитви во минатото. (Harrington, 1987, 333)
2) Јадосување – псалмистот детално ја кажува својата потреба за спас од
опасноста, со тоа ја потенцира својата слабост и ја нагласува вербата во помошта
од Бога: „Ако зло вратив на оние, кои поради неправда ме напаѓаат, тогаш нека
отпаднам од непријателите мои.“ (Пс. 7, 4)
3) Молбата ја претставува срцевината на псалмот. Таа е проследена со степени на градација во повикот кон Бога за спас и заштита: „Стани, Господи во гневот
Свој; крени се против жестината на непријателите Твои, стани Господи, Ти кој заповедаш.“ (Пс. 7, 6)
4) Мотивот ги претставува причините на молителот за повикувањето на
Бога. Преку побудите се откриваат атрибутите на Јахве (милосрдие, добрина, праведност, знаење, но и покорноста на молителот пред него): „Го прославувам Господа поради правдата Негова и му пеам на Господа Севишниот.“ (Пс. 7, 17)
Во некои псалми може да се сретне и формата на реторичко прашање: „До
кога ќе ме забораваш? Зошто си толку далеку? Кога повторно ќе ме погледнеш?“
(Пс. 44, 24-27)
70

11.2. Благодарствени псалми. Тие се наречени и химни на благодарност за милост.
Овие псалми претставуваат факт за постоењето на литургиски обред во Израел, и
ја даваат можноста да се направи реконструкција на делот од литургијата којшто
се однесува на благодарењето. Псалмот на благодарење во литургиски контекст,
како своја главна тема, ја содржи причината за доаѓање во храмот поврзана со
надминување на некаква опасност за поединецот и за неговото семејство, како
и за заветот, откако опасноста ќе биде совладана. Принесувањето жртва го означувало крајот на благодарењето. Иако многу од овие псалми настанале како чист
индивидуален израз на срцето, во Псалтирот тие стануваат молитва на колективот82 и се однесуваат на заблагодарувањето за некаква победа над опасност, која
демнеела врз целиот народ. (Пс. 66, 124, 129)
Пример за псалм кој содржи литургиска благодарност е Пс. 118, којшто е еден
од најдолгите псалми во Псалтирот, именуван како Слава на законот Божји. Во
него се изложени подвизите на светите против демоните и лошите помисли кои се
82 Подоцна своја улога ќе имаат и во христијанската литургија.
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надминуваат преку трпение. Овој псалм ја следи структурата на благодарствените
псалми составена од:
а) проглас, кој претставува почетна формула за спомнување на благодарноста кон Бога: „Блажени се непорочните во патот нивни, зашто одат според законот
Господов. Благословен си ти Господи! Научи ме на твоите наредби.“ (Пс. 118,1,12);
б) известување, што го претставува главниот дел на овој тип псалм. Составен
е од три фрагмента:
1) опис на опасноста: „Отстрани го од мене прекорот и презирот, зашто ги засакав Твоите сведоштва или Сврти ги очите мои за да не гледам суета: оживи ме на
твојот пат.“ (Пс.118, 22, 37),
2) молитва: „Му се помолив на лицето твое од се срце: помилуј ме, според
словото Твое.“ (Пс.118, 58)
3) приказ на интервенцијата на Бога како негова милост кон оној кој благодари: „Близок си Ти, Господи, и сите твои заповеди се вистина“ и
в) повик кон присутните да се вклучат во благодарењето.
Историскиот контекст на овие псалми се врзува со божјиот избор за спас на
народот на Израилот како пат, којшто понатаму води кон откривање на Христос.
Овие псалми претставуваат одговор, признание и величина на таа божја милост
која е секогаш насочена и кон иднината. Оттука, благодарењето е основна одлика
на молитвата:
„Благодарењето секогаш се поврзува со исповедање на верата во Бога преку повикување на неговата слава и добрина, бидејќи призивањето на Бога, нужно води кон неговово славење и
заблагодарување за неговата дарежливост..., заблагодарувањето
е јавна исповед и признавање на одредени божји дела.“83

Во Светото писмо основен став на човекот кон Бога е ставот на благодарност.
Трага или зачеток на благодарствен псалм може да се согледа во Книгата Јов, во
молитвата која Јов ја упатува кон Бога и гледа кон храмот.
11.3. Пофалбени химни. Овој вид псалми се поврзани со самите почетоци на ев-

рејската историја. Тие најнапред настануваат како спонтани84 песни-кантики упате83 P. O. Harrington, 1987, 352.
84 Спонтаноста на песните е проследена со одредени физички гестови (Пс. 47, 2; 98, 8): плескање со раце,
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ни како повик, во кои стои пофалбата на божјата моќ како спасоносна во одредени
историски настани.85 Со тек на време, пофалбените химни добиле сакраментална
улога во литургијта (како заедништво на Јахве со својот народ, како Сојуз). Пример за тоа има во следниве псалми: 136; 118, 2-4; 135, 19-20.
Главна одлика на пофалбените химни е отсуство на субјективност, а потполна
теоцентричност. Идеалната структура на овие химни е:
а) повик за славење на Бога кон присутните (Пс. 33, 1-3; 68, 5; 113, 1), кон сите
народи (Пс.100, 1-2; 117), кон ангелите (Пс. 29, 1-2; 149, 2) или псалмистот (Пс.103,
1-2; 104, 1; 146, 1);
б) мотив за славење на Јахве и неговите атрибути (моќ, добрина, љубов).
Пример за тоа се псалмите: 29, 10 и 33, 4 и
в) заклучок кој се состои во повторување на воведниот повик или се состои од
кратки молитви (Пс. 19, 15; 33, 22)
11.4. Царски химни. Тие не претставуваат нов книжевен вид, бидејќи можат да се
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сместат во поголемите групи на молбени, благодарствени или пофалбени химни.
Нивната специфичност се состои во тоа што внимание посветуваат на израелскиот
цар, кој има повластена улога во еврејската религија како средство за остварување на божјиот план. Тој е божји претставник кој го води народот пред Бога. Тој е
теократски владетел, а не автономен, бидејќи вистинскиот владетел е Јахве. Затоа
овие псалми носат месијански карактер (Пс. 2, 72;110).
Нивните заеднички црти се огледаат во нивната структура, која започнува со
опис на царските атрибути (Пс. 45, 2.4.6.9). Потоа следува описот како божји помазаник чии молитви се услишени од самиот Јахве (Пс. 20, 3.5.10; 45, 5; 72, 1-2;144,
12-14). Овие молитви се однесуваат на одредена атмосфера, како на пример, стапување на царскиот престол, одење во војна или пак за мирно владеење на царот
(Пс. 101). На крајот, следи кратко пророштво во кое се моли Јахве да ја чува молитвата на царот кој ќе му биде верен и кој ќе го исполни ветувањето.
Јахве како врховен цар укажува на приближувањето кон својот народ, т.е.
неговото царство меѓу луѓето. Царството божјо меѓу луѓето во себе ја содржи вертикализацијата на човекот како крајна цел.
подигнување на рацете и сл. (Пс. 28, 2; 77, 3; 134, 2; 141, 2)
85 Пример, Песната на Мирјам (Исх. 15, 21), од која подоцна настанала Мојсеевата песна (Исх. 15, 1-19),
како на пример за преминот на Црвеното Море.
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11.5. Сионски псалми. Нивното потекло и постоење се поврзува со освојувањето на

Давид на Ерусалим кој станува негова престолнина во која го остава пренесениот
Ковчег (Пс. 24) и од градот создава религиозно светилиште. Подоцна Соломон го
подига првиот храм, а Сион станува и официјалното религиозно светилиште на
израелското кралство. Според библиските податоци ова место го одбрал самиот
Јахве. (Пс. 78; 68-69; 6, 17) Новиот храм кој е подигнат подоцна го претставува новиот Ерусалим како духовен центар на сите луѓе. Оттука и потеклото на сионските
псалми, како посвета на светиот град и храм.
Сионските псалми ја содржат структурата на химната и се составени од: повик
за славење на Сион или Јахве, мотиви за славење и заклучок, кој претставува повторување на воведниот повик. Најистакнати примери на сионски псалми се: Пс. 24;
46; 48; 76; 84; 87; 122.
11.6. Псалми за царствувањето на Јахве.86 Светата Историја на Израел го развива

поимот за Јахве како цар на Израел (Изл. 15, 18), кој се устоличил меѓу својот народ
на Ковчегот на заветот, наречен уште и подножјето на Јахве (Пс. 132, 7; Пс.99, 5).
Оттука потекнува и извикот: Бог царствува.87 Според науката, царствувањето на
Јахве има есхатолошка тема која го најавува идното универзално царство. Овие
псалми имаат химничен карактер бидејќи го величаат Бога и имаат литургиска
примена која ги опфаќа сегашноста, минатото и иднината. Нивната структура
содржи:
1) повик за пофалба (Пс. 47, 2.7; 96, 11-12; 98, 5-6);
2) приказ на царот како величествен цар на својот престол (Пс. 93, 2; 97, 2;
99, 6; 47, 8-10) и
3) потврда за царствувањето на Јахве во литургијата (Пс. 47, 4-5; 93, 3-4; 98,
2-3).
11.7. Освен овие поголеми групи псалми, постојат и други: мудросни, псалми на
деутеромистичната литургија и разни молитви како посебна група псалми.
1. мудросни (Пс. 1, 15; 112; 119; 127; 128) - се групираат според ставот во однос
на прашањето за наградувањето. Според тоа, постојат мудросни псалми во кои е
изнесено стојалиштето дека секое добро дело се наградува, а секое лошо се казну86 Во оваа група се издвојуваат следниве псалми: 47, 75, 93, 96, 97, 98, 99.
87 Пс. 47, 9; 93, 1; 96, 10; 97, 1; 99, 1.
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ва. Во другата група спаѓаат оние кои изразуваат сомнеж во однос на ова традиционално сфаќање, а во третата група се дискутира можноста како конечно решение:
божјата наклонетост кон делото, без оглед на нештата низ кои мора да се минува.
2. псалми на деутеромистичната литургија содржат молитви и имаат литургиска функција, бидејќи се однесуваат на повторување на законите (деутерономија). Според нивната структура тие најпрво повикуваат на славење на Бога,
а потоа и следниве мотиви: потсетување на Законот и неговите одредби (Пс. 81,
5-6; 78, 5-6; 105, 8-10); комеморативен говор (Пс. 81, 7-18); опомена на верност
кон Јахве (Пс. 81, 9-13); ветување (Пс. 81, 14-17).
3. разни молитви - оваа група составена од пет псалми може да сочинува
мала збирка молитви кои следуваат по службата. Тука спаѓаат: Пс. 121 кој се однесува на постојаната љубов со божја заштита: „Нека има мир околу ѕидовите твои
и изобилие во кулите твои... Заради домот на Господа, нашиот Бог, ти пожелувам
добро“ (Пс.121,7-9); Пс. 123 во којшто се пее за очекувањето на милосрдие за спас:
„Помошта наша е во името на Господа, Кој ги создаде небото и земјата“ (и Пс. 123,
8); Пс. 126 во којшто се опева длабока радост; Пс. 133 е посветен на хармоничните
односи и Пс. 134 кадешто се упатува повик кон свештениците да го фалат и да го
слават Бога.
74
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МОЛИТВАТА И ХРИСТИЈАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ

1. Молитвата и аскетско богословие
1.1. „Молитвата

претставува издигнување на умот кон Бога или барање од Бога
нешто што е благодолично.“88 Теоријата на христијанската молитва бележи постоење бројни текстови и толкувања од многу автори-анахорети, чиишто ставови
во врска со вистинската молитва, не се секогаш усогласени. Бидејќи аскетскиот
живот подразбира изворно живеење на уметноста на молитвата, во oвој дел ќе
ја изнесеме накусо развојната теорија за христијанската молитва како предание
на внатрешната естетика на неколку автори-пустиножители, коишто се најавторитативни во тој поглед. Во нивната синтеза на ставови може да се даде еден
кус преглед за развојот на исихастичката или умносрдечна молитва, којашто ја
означува непосредната средба на човекот со Бога или најдлабоката средба меѓу
човекот и Бога. Оваа врска подолу ќе jа аплицираме низ книжевниот поглед кон
Исусовата молитва, како вистински пример на молитва, бидејќи:
„Таа е концентрирано средиште на сите молитви. Таа е скратено Евангелие и највисока христијанска философија.“89
1.2. Евагриј од Понт (+399), т.н. прв интелектуалец-пустиножител во Египет, уче-

ник на кападокиските отци, молитвата ја поврзува со антрополошкиот и метафизичкиот дискурс, поттикнат од неоплатонизмот на Ориген и ја создава т.н. теорија
на чистата молитва. Тој е креатор на синтагмата молитва на духот, чијашто
симболика се открива како борба против предизвиците и силите коишто се појавуваат преку телесните страсти и потреби. Неговата формулација на молитвата ги
поттикнува монасите кон пробивање во Бога преку патот на интелектуалната

88 св. Јован Дамаскин, 2005, 154. Исто, 2001, 291.
89 Р. Карелин, 2001, 48-49.
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молитва. Неговите Поглавија за молитвата90 коишто претставуваат значаен историски, теолошки и книжевен документ, ја сместуваат и неговата дефиниција за
молитвата: „Молитвата е разговор на умот со Бога.“91
Во тој пристап кон молитвата, Евагриј го повикува монахот на духовен плач
и барање за простување на гревовите од Бога, кон потполна сконцентрираност на
молитвата, којашто е најсигурна одбрана од нападите на страстите и на искушенијата (темнината), кои се пак, насочени кон нејзино разбивање. Вели: „За време
на молитвата настојувај умот да ти биде глув и нем. Само така ќе можеш да се
молиш.“92 Неговото 153 Поглавје за молитвата може да се разбере како синтеза
на вистински пример на контемплативната молитва: „Кога се предаваш на молитвата, воздигни се над секое друго задоволство - тогаш ќе ја најдеш вистинската
молитва.“93
Интелектуалните атрибути на молитвата ги поврзува со насочување на умот
кон духовната молитва како можност за издигнување на душата кон Бога. За таа
цел, во состојба на молитва, треба да се отфрли постоење на било каква слика,
бидејќи само со духовен пристап кон Бога се стигнува до спознавање на вистината.
Во структуралниот идентитет на чистата молитва влегува и повикот за пеење на
псалмите како полезно духовно растење во ослободувањето од страстите. Чистата
молитва претставува пат за да се стане рамноангелен и да се види лицето на Бога.
Тоа се постигнува само со молитва на умот:
„Молитвата е активност што соодветствува на достоинството
на умот. Таа е неговата вистинска и најдобра употреба.“94

Поглавијата за молитвата на Евагриј, иако го носат почетокот на теоријата
за чистата молитва којашто ја отвора мистичната димензија на духот, сепак тие
станале предмет на многубројни напади, заради неоплатонистичката обоеност.
Евагриј сметал дека човекот е интелект сместен во материја, којашто не би можела да има место во духовниот живот:
90
91
92
93
94

Е. Понтиски, 2001, 10-39.
Ј. Маендорф, 2001, 28.
Ibid., 29.
Е. Понтиски, 2001, 34.
Ibid., 31.
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„Неоплатонското сфаќање за природната божественост на
човечкиот ум (нус) го довела до тоа во монашкиот аскетизам да
не гледа како материјата, сама по себе, ја објавува присутноста на
Царството Божјо во нас, туку да дојде до заклучок дека во молитвата духот се ослободува од телото за да се предаде на својата
вистинска активност.“95

Иако осуден заради оригенизмот,96 влијанието на Евагриј подоцна ќе стане
spiritus movens за исихастите, кога неговата умствена молитва добива христоцентрична димензија - духот престанува да биде опозиција на материјата. Ваквата
ориентација се контекстуализира во тријадоцентричниот и христоцентричниот
православен дискурс. Православната традиција подоцна прави промени во неговото учење за чистата молитва: непрестајната молитва на умот на Евагриј е трансформирана во учењето за Исусовата молитва. Бидејќи Христос е единствениот
критериум на христијанската духовност, „учењето за молитвата е длабоко запечатено во православната духовна традиција.“ (Георгиева, 1993, 15)
1.3. Св. Макариј Велики, наречен Скит, ученик на Евагриј, од својот учител отстапува во однос на антрополошкиот аспект на молитвата. Отстапките се однесуваат
на афирмацијата на неговото сфаќање за човекот, коешто е во согласност со библиското сфаќање, како единство на телото и духот.97 Според св. Макариј Велики,
во постојаната формула на чистата молитва, како основен структурален и содржински елемент стои Господовото име - Исус. Во повикот на името, Бог се покажува онаков каков што е: спасител. Во својот првобитен облик, Исусовата молитва
гласела: Господи помилуј!
Во неговото учење, отстапката од Евагриевиот платонизам, антропологизам
и интелектуализам на молитвата, се позиционира во неговото сфаќање дека молитвата нема цел да го ослободи духот од телото, туку таа му дава можност на
човекот уште на земјата да влезе во есхатолошката реалност на Царството божјо,
односно дека душата и телото влегуваат во заедничарење, бидејќи тие се соз-

95 Ibid., 33.
96 Евагриј по смртта е осуден на Петтиот Вселенски Собор.
97 Во неговата теорија се препознава стоичкиот елемент за човекот како единствена целина и како таков, тој (човекот) доаѓа во допир со Бога.
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дадени според божја слика. (Георгиева, 1993, 37) Ваквиот став на св. Макариј е директно произведен од неговото сфаќање за човекот како единствена целина.
Тој вели дека Христијаните припаѓаат на друг век, Царството божјо. Тоа е благодат којашто се стекнува со непрестајна молитва на срцето како центар на човекот и на неговиот ум.
Во подоцнежните векови, писателите Дијадох Фотикиски и св. Јован
Лествичник,98 придонесуваат за развојот на теоријата на молитвата, правејќи синтеза од учењето на Евагриј од Понт и св. Макариј Велики:
1.4.

„Така, Евагриевата интелектуална молитва станала на Исток
молитва на срцето, лична молитва упатена исклучиво кон Воплотеното слово, Исусовата молитва во која основно место зазема
спомнувањето на Името.“99
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Византиското богословие по својата суштина е апофатичко, т.е. одречно,
бидејќи човечкиот ум и јазик се ограничени за да ја изразат вистината за Бога.
Освен Светото писмо, учењето на црквата и усните преданија (Булгаков, 2001,
5-30), молитвата е суштинскиот елемент – само таа може да ја достигне и изрази вистината. Затоа и во етимологијата на поимот богослов стои: оној кој го видел
и доживеал Бога. Оттука, молитвата сама по себе е област на духовниот живот и
во исто време најмоќно средство за постигнување на највисока духовност. (Керн,
2003, 72-73) Нејзиниот апофатички карактер му го отвора патот на човекот да ја
надмине својата падната природа и да се спои со христијанскиот Бог како љубов.
Во рамките на византиското богословие, учењето на св. Максим Исповедник,
св. Симеон Нов Богослов и св. Григориј Палама ја сочинуваат тријадата на византиското мистично предание за молитвата. Чистата молитва по својот карактер е
соборна (ја води душата кон патот на спознанието), ја развива концентрацијата на
умот за негово слегување во срцето.

98 Тој ја познавал практиката на врската меѓу Исусовата молитва и дишењето.
99 В. Георгиева, 1993, 42.
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2. Исусовата молитва
Основната схема на христијанската молитва содржи: изразување благодарност, исповед и молба. Христијанската молитва е адресирана до Бога или до
едниот од Светото Тројство. Исусовата молитва како модел, вклучува пофалба,
благослов, благодарност, признание на верба и молба. Тоа е умносрдечната молитва, молитвата на срцето или т.н. внатрешна молитва.
Исихазмот [], продолжувач на аскетската традиција со монашко потекло (IV-Vвек), ја претставува богословската ренесанса во XII-XIV век меѓу атонските монаси, практикувајќи ја Исусовата молитва како состојба на внатрешна
сосредоточеност. Таа е апофатичка молитва којашто го исклучува присуството на
слика за да се оствари чист контакт со Бога. Гласи: Господе, Исусе Христе, помилуј
мe мене, грешниот.
Книжевниот предтекст на Исусовата молитва се наоѓа во новозаветниот текст:
Зашто Царството божјо е внатре во вас (Лука 17, 21); Молете се постојано (1.
Сол. 5, 17). Исихазмот е во согласност со Светото Предание и ја претставува основата на православниот начин на живеење.
Од друга страна, самиот Исус во последните часови пред распнувањето ја
дава изворната аскетска и догматска основа на молитвата со неговото име:
2.1.

„Вистина, вистина ви велам: што и да посакате од Отецот,
во Мое име, ќе ви даде. Досега ништо не сте барале во Мое име;
барајте и ќе добиете, за да биде радоста ваша полна.“ (Јован 16,
23-24)

Името Исус во молитвата е онтолошки врзано со него како смисла, знаење и
енергија во однос на светот и животот. (Софроније архимандрит, 2000, 111)
За вистински основач на исихазмот се смета св. Јован Лествичник (+649),
автор на Рајската лествица. Тој се залага за т.н. монолошка молитва сведена на
еден збор: Исусе. Според него тихувањето е мајка на молитвата. (Лествичник,
2003, 132-133) Исихастичката теорија во толкувањетo на состојбата на тихувањето истакнува дека таквата состојба има повисока цел. Во неа спаѓа употребата на
Исусовата молитва, која пак, создава еден вид спокојство во молчење на името
на Бога. Тихувањето или исихастичката молитва како највисока духовност (Брија,

2.2.
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1999, 200), е состојба во којашто егзистираат следниве три највисоки атрибути:
чистината на срцето [], покајанието [] и воздржувањето,
т.е. трезвеноста или одржувањето на срцето [].
Во состојба на исихастичка молитва умот се одвојува од разумот, страстите
и светот коишто го опкружуваат молителот, за да може умот да се спушти во срцето [] и оттука да се вознесе до созерацание со Бога. Така се принесува
молитвата во духот преку поклонение.100 Молитвата на срцето ја создава суштинската единственост и целокупност на човечката личност, бидејќи срцето во православната духовност не е физички орган, туку внатрешен олтар, најдлабокото јас,
духовен центар на човекот создаден според Божјиот лик. Исихијата е внатрешна
состојба. Затоа, вистинската содржина на Исусовата молитва се однесува на неисцрпната димензија на човечкиот дух.
3. Богословската димензија на исихастичката молитва
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3.1. Молитвата од страна на светите отци е наречена уметност или над-наука, бидејќи во неа човекот го наоѓа решението на сите свои дилеми. Затоа, молитвата
во аскетското толкување добива атрибут на жива молитва. Св. Григориј Палама,
светогорец од XIV век, богословски го поткрепува овој метод на сосредоточување
на умот во срцето. Толкувањето на Исусовата молитва во себе ја прегрнува онтолошката содржина на православната христијанска теологија, монашкиот мистицизам и созерцанието во Бога како најсуштинско јас. Самата Исусова молитва
претставува егзегеза на мистичниот однос на човековото опстојување во Бога.
Темата на молитвата во XIV век е суштински момент на сериозна богословска
расправа меѓу св. Григориј Палама и антиисихастите на Света Гора, што зборува
за еден богат подвижнички живот во тоа време, којшто барал сериозно теориско
детерминирање на сфаќањето за вистинската молитва, како дел од практичниот
аскетски живот на монасите. Оваа богословска расправа ќе го обележи ренесансниот период на светогорскиот духовен живот, но во исто време ќе ја заокружи и теоријата за молитвата како главно орудие во внатрешната аскеза до средбата со
Бога. Оваа внатрешна и мачна борба, чијашто крајна цел е пребивање во Бога,
ја содржи најдлабоката значењска структура на семиотиката на молитвата како
100 Според биографот на Григориј Палама, Филотеј Кокинос, стр. 90, од Житието на св. Григориј Палама.
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содржина и како форма. Исто така, најдобро ја дефинира молитвата како средство
во развивање релација: јас - Бог и дијалошките димензии од тој однос.
3.2. Почетокот на расправата го означува гледиштето на Никифор Исихаст.101 Според

него, молитвата се спушта во срцето со помош на психотехнички методи. Тргнува
од ваквиот став како резултат на своето сфаќање за срцето како извор на живот и
топлина за телото, и, како одржувач на животот. Никифор вели дека умот треба да
се сосредоточи кон срцето преку носниот премин, преку којшто воздухот влегува
во срцето. Кога умот ќе влезе во срцето, тој во почетокот се чувствува стеснето поради ограничениот простор на срцето. Но кога ќе се навикне на тој простор, нема
да може никогаш повеќе да излезе, бидејќи внатре во него е Царството небесно.
Во таква состојба, умот во срцето треба непрестајно да ја кажува Исусовата молитва. Така умот ќе биде заштитен од секаква расеаност и од разни искушенија,
и ќе може секој ден да ја зголемува својата љубов кон Бога. Никифор предлага и
трета етапа којашто се однесува на разумниот дел на душата за да се стигне до
вистинската цел (љубов, радост, мир):
„Разумниот дел на душата на секој човек се наоѓа во градите.
Дури и кога се нашите усни затворени, ние во нашите гради зборуваме, размислуваме и составуваме молитви, псалми и друго.
Кога од разумниот дел на душата ќе оддалечиме секоја помисла,
тогаш ја изговараме молитвата: Господе, Исусе Христе, Сине Божји,
помилуј мè.“102
3.3. Додека Варлаам изнесува негативен став кон гледиштето на Никифор, сметајќи дека тоа му противречи на карактерот на чистата молитва да се ограничува
на одредени места и да се твори со помош на психотехнички методи, т.е. дека умот
не се враќа во срцето со помош на дишењето, св. Григориј Палама го сочувува ова
исихастичко предание за соединувањето на срцето со умот и го развива својот одговор како темел на умносрдечната молитва.

101 Тој е по потекло од јужна Италија, првично припаѓа на латинската црква, но преминува во
православие. Заслужен е за поставување метод за почетници во духовниот живот.
102 Според Ј. Влахос, 2003, 101.
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Согласно Светото писмо, св. Григориј Палама тргнува од ставот дека телото
не е творба на злото, туку злото е телесно мудрување.103 Објаснувајќи ја врската
меѓу телото и умот, тој вели дека душата е орган за животот на телото, па така, и
разумниот дел од душата е споен со телото. Односно, разумот е сместен во срцето,
бидејќи срцето е средиште на разумното. Затоа, неопходно е умот да се врати и да
се сосредоточи на срцето.
Вториот аспект на којшто се задржува св. Григориј Палама ја содржи богословската претпоставка за умната молитва, а се однесува на разграничувањето
на душата на суштина и на енергија [дејство]. Опитот на умносрдечната молитва
значи дека душата „по суштина е соединета со телото, додека пак во падната состојба нејзината енергија се расипува надвор од телото.“ (Влахос, 2003, 105) Затоа,
умот треба да се врати во срцето, кое е негов природен дом. Таквото враќање има
аскетска, богословска, светоотечка и хагиографска потпора.
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3.4. Семантичката дименија на тихувањето ја открива нејзината бинарна спротивност: говорењето. Молитвата повикува на смиреност за да може таа да зборува. Зад зборувањето на молитвата, всушност стои говорот на Бога. Според православната егзегеза, тихувањето е највисоката уметност на молитвата. Во тој говор
на молитвата низ смирение и исихија, се отвора онтолошкиот дијалог чиишто
вистински атрибути се будност, слушање на божјата димензија во самиот човек,
сознанието и стоењето пред Бога. Во откривањето на личниот однос кон Бога се
крие темелот на Исусовата молитва. Св. Григориј Синаитски вели: Молитвата е
Бог; таа не е нешто што се движи од мене, туку таа е нешто во кое јас учествувам;
не она што јас го правам, туку тоа е Бог кој делува во мене.
3.5. Изворите коишто

припаѓаат на христијанската книжевност, најсилно го откриваат тој делотоворен однос на молитвата: „Тој треба да расте, јас да се смалувам!“
(Јован 3, 30) Означителската компонента на Исусовата молитва ќе биде изразена
во следнава релација: молитвата значи да се биде тивок (безгласен).
Чудесниот елемент на Исусовата молитва лежи во следниве карактеристики:
едновремено во нејзината едноставност и разновидност, во нејзината потполност.
103 Со ова св. Григориј Палама го сопоставува ставот на Варлаам кој имал платонистички поглед кон
телото. Во овој момент се огласува и Евагриевиот неоплатонистички став кон телото.
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Во силата на името и во духовната вежба при нејзино непрестајно кажување. (Ver,
2000, 78)
Во нејзината куса форма се огледува нејзината богата ритмика, којашто ја
дава поетската димензија: нејзиното правилно изговарање ги усогласува природните и телесните ритми и молитвата сама по себе станува дишење. Дишењето како
примална категорија низ православната егзегеза, станува синоним за потполност
и непореметеност, бидејќи срцето и духот се предадени на највисоката стварност
– на Бога. Тоа значи дека не само што молитвата го наоѓа својот ритам и своето
тежиште, туку уште позначајно е што таквиот ритам се транспонира во самата личност. Во книжевен контекст, тоа би го означувал поетскиот ритам, бидејќи молитвата, врз основа на сопствената музикалност, со тек на време станува песна.104
4. Теолошкиот концепт и книжевно-значењската
димензија на Исусовата молитва во евангелскиот текст
4.1. Исусовата молитва претставува збиено Евангелие или Евангелие во мало, бидејќи таа ги содржи двете тајни на христијанската религија, врз чиишто темели
опстојува и целата христијанска книжевност: Овоплотувањето и сфаќањето за троичноста. Самиот Исус рекол: „Прегледајте го Писмото [...], и тоа сведочи за мене.“
(Јован 5, 39)
Исусовата молитва има две главни карактеристики коишто се однесуваат
на нејзината најдлабока суштина: таа е христоцентрична и тријадоцентрична.
Првата тајна се однесува на двете Христови природи: неговата човечка природа
којашто е позната под името Исус, а му е дадена од неговата мајка при неговото раѓање, во која е содржана и неговата возвишена природа, според која тој е
наречен Бог или Божји Син. Во однос на втората тајна, која ја откриваме во оваа
молитва, таа се однесува на упатувањето кон друго лице, Исус Христос, како Син
Божји, но во исто време во тоа обраќање е содржано и обраќањето кон Отецот.
Присуството на Светиот Дух како активна сила најдобро ќе го илустрираме преку
книжевен пример од Првото послание на св. апостол Павле до Коринтјаните,
посветен на духовните дарови:
104 Варијанти: Господе, Исусе Христе, Сине Божји, помилуј мè (мене грешниот - ако се додаде оваа
наставка се укажува на покајнички елемент); Господе, Исусе или само: Исусе.
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„Затоа ви кажувам дека никој, кој зборува преку Божјиот Дух,
не фрла анатема на Исуса, и никој не може да го нарече Исуса Господ, освен преку Светиот Дух.“ (1. Кор. 12 ,3)

Во оваа молитва е обединет моментот на надеж, олицетворен во првиот
дел од молитвата: Господе, Исусе Христе, Сине Божји, со моментот на спознанието
на сопствената човечка немоќ и прародителска грешност што тера на повторно
вовлекување во своите длабочини: помилуј мè мене, грешниот. Ваквиот кружен
аспект составен од приклонување и обраќање кон Бога и повторно понирање во
себеси, зборува за дијалектиката на духот низ и со Исусовата молитва.
Барањето помилување говори за милосливоста на Бога, а се однесува на раздорот во човечката природа, признавањето на прародителскиот грев (Бт. 3), но и
на надежта дека низ љубов тој ќе биде надминат. Дијалектиката на духот иницира
променливост, движење, активност која ќе донесе нов стадиум како означител за
ново раѓање.
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4.2. Централниот елемент на оваа молитва е името (Исус). Овој значењски елемент носи онтолошка семантика: знаењето на името е имање увид во неговото
битие. Во овој контекст, името ја означува божјата присутност: „И ете, девица ќе
зачне во утробата своја и ќе роди Син, и ќе го наречат Емануил – што значи: со нас
е Бог!“ (Мат. 1, 23)
Од друга страна, оваа семантика се проширува преку тоа што името како централен дел од молитвата, станува стожер, носител на искупувањето на целиот човечки род: „Таа ќе роди Син и ќе Му ставиш име Исус, зашто Он ќе го спаси народот
Свој од неговите гревови.“ (Мат. 1, 21) Повикувањето на Бога со неговото име ја
означува блискоста со него, неговата сила, која претставува сила за неговиот повикувач да ја води својата молитва уште подлабоко во себе, до тихување. Името има
космичка димензија: ја содржи сета вселена во себе. „Името во оваа молитва не е
некаков талисман. Нејзината сила е во сосредоточувањето на умот и срцето кон
Него.“ (Харитон, 1997, 44) Оттука, молитвеното тихување е подвиг од космички
размери, молитвата за светот е најтежок подвиг. (Карелин, 2004, 372-373)
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5. Книжевниот контекст на Господовата молитва
5.1. Синоптичките евангелија ги содржат следниве молитви на Исус Христос: две

молитви во форма на благодарење (Мат. 11, 25) и молитвата во Гетсиманија (Марко 14, 36); во Евангелието по Јован се содржани три кратки молитви: во Лазаровото воскресение (11, 41), молитвата во дворот на храмот и Првосвештената молитва (17, 1-26). Последната молитва особено ги носи стилските и јазични елементи
на евангелското прикажување. Во овој контекст можат да се споменат и неколку
молитви кога Исус се повлекува во осама (Марко 1, 35; Мат. 14, 23; Лука 3, 21; 5, 16;
6, 12; 9, 18.28), неговата молитва за Петар (Лука 22, 31-32), како и упатствата што
тој им ги дава на своите ученици за правилно молење. Најважна е Господовата
молитва.
5.2. Господовата молитва има неизмерно значење и божествено потекло (Мирковић, 1995, 204-205), бидејќи ја дал самиот Исус Христос. По однос на отстапките
од еврејската молитва (sh e ma’ и t e philla), Господовата молитва е арамејска.105
Овој податок говори не само за јазичниот аспект на молитвата, туку за преместувањето на центарот на молитвата од литургиската област на сакралниот јазик во
средиштето на секојдневниот живот. Исус во своите лични молитви се молел на
мајчин јазик и на своите ученици им оставил „официјална молитва изразена на
говорен јазик, научувајќи ги на Господовата молитва.“106
Во однос на ова јазично прашање, треба да се истакне и именувањето на
Бога со Авва, што според науката претставува Исусова кованица: има арамејско
потекло,107 изворно потекнува од детскиот јазик и како таква форма не може да
се сретне во еврејските молитви. При оваа промена во обраќањето, која никако не
значи семантичка промена во односот кон Бога, се изразува најдлабоката благодарност на Синот спрема Отецот:

„Исус рече: Те прославувам. Оче, Господи на небото и на земјата, оти ти си го сокрил тоа од мудрите и разумните, и си го открил
на младенците.“ (Мат. 11, 25)

105 Ј. Јоаким. Свакодневна молитва у животу Исуса и ране цркве. (www.verujem.com)
106 Ib.
107 Повикот Авва се јавува кога тој е на крстот и го повикува Бога.
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Ова обраќање кон Отецот подразбира природно обраќање од страна на неговиот Син со Авва, во коешто се означува и неговата мисија: „Сè ми е предадено од
мојот Отец и никој не Го познава Синот, освен Отецот; ниту Отецот Го познава некој
освен Синот, и кому што сака Синот да Го открие.“ (Мат. 11, 27)
Актуелизацијата и апострофирањето на извикот Авва во јазикот на христијанската книжевност, се однесува на ’восхитувачката еволуција’ на овој семитски збор,
којшто има поинаква семантика од онаа во еврејската книжевност.
„Новината произлегува од Троичното откровение. Авва, Оче
во молитвата на Исус, изразува нијанса на блискост, која е потполно незамислива во една еврејска молитва.“108

П. Евдокимов давајќи едно вакво толкување, потенцира многу значаен момент: тоа е излевањето на татковството, преку својот син на сите луѓе. Тој заклучува: „И Господ [самиот нас] нè учи да кажеме Оче наш.“ (2001, 51) Отец е име за
најдлабок израз на битието на Бога.
5.3. Господовата молитва е толкувана, цитирана и анализирана во составот на це-
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лата светоотечка литература и од сите црковни писатели. Како книжевен документ
постои во апостолскиот спис Дидахи. Потцртано е дека таа претставува основен
модел за молитвите, т.е. вистински праобразец на молитва. Во Новиот завет
е предадена во две верзии: во Евангелието по Матеј (6, 9-13) во подолга, и во
Евангелието по Лука (11, 2-4) во покуса верзија.109 Таа претставува кратко резиме
на основата на Исусовото учење. Тоа е молитва наменета за конечно искупување
на човечкиот род.
„И Исусовата молитва и молитвата на раната црква остануваат во литургична традиција. Обичајот за молење трипати на
ден е преземен од јудаизмот, но новиот начин даруван низ Евангелието, ја разбива утврдената литургична форма, посебно во однос
на содржината на молитвата. Она, што во сето ова е ново, може да
се собере во еден збор – Авва.“110
108 П. Евдокимов, 2001, 51.
109 Dictionary of the Bible, 1954, 441-464.
110 Ј. Јеремиас. Свакодневна молитва у животу Исуса и ране цркве (www.verujem.com).
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5.4. Господовата молитва е модел на прифаќање и на обожување. Таа во себе ги

содржи елементите на вистинска сакрална молитва: славење на Бога, покајничко
самоспознание и молба за спасение. Се одликува со голема едноставност на книжевен план, а на теолошки, ја открива сложената но изводлива можност за онтолошка преобразба на паднатиот човек.
Нејзината книжевна подлога којашто е докуметирана во Евангелието по Матеј, во продолжетокот од Беседата на Христос на Гората, кадешто тој дава насока
како треба вистински да се однесува молителот кон молитвата, ќе биде земена
како вистински модел на молитва не само во религиозно-теолошки поглед, туку
пред сè, како пример на книжевен модел на молитва во нашето елаборирање:
„Но, ти кога се молиш, влези во својата скришна соба и, откако
ќе ја затвориш вратата, помоли Му се на твојот Отец, Кој е во тајност; и Он, Кој гледа тајно, ќе те награди јавно.“ (Мат. 6, 6)

Спасителот повикува на срдечна молитва, која подоцна ќе добие не само своја
теолошка аргументација, но и највисок монашки дострел во духовниот живот. Семиотичкото значење на скришната соба е всушност, влегувањето во длабочините
на срцето, како и откривање на чистината во односот на најдлабока комуникација
со Бога. Семантичката полнотија на скришната соба се однесува на прибирање на
умот и на мислите:
„Односно да влеземе во својот ум, во своето срце, па да сфатиме каде сме, зошто сме и што треба да правиме кога сме на молитва [...] Во умот домуваат најстрашните помисли.“111

Во егзегетското толкување лежи откривањето на богатата содржина и на
вториот симбол - вратата, којашто ги претставува човечките сетила и пред кои
срцето треба да остане затворено. Во овој длабок опит на мистичноста, постепено се откриваат тајноста на Бога и неговата делотворна улога, но и на мистичната
врска која постои меѓу човекот и него, а кои ќе се откријат само преку чистината
на срцето.

111 Р. Гроздановски, 2003, 75. Исто да се види и: Ј. Поповић. Тумачење Светог Еванђеља по Јовану.
Београд, 1988.
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5.5. Во овој дел се упатува на еден друг значаен елемент на молитвата којшто го
практикувал самиот Исус. Како што се гледа од следниов пример од Новиот Завет
- тоа е моментот кога тој се повлекувал во осама да се моли на осамено и пусто
место: „А утредента, во темни зори, стана, излезе и отиде во пусто место и таму се
молеше.“ (Марко 1, 35)
Понатаму дава насоки како не треба да пристапува молителот, бидејќи
со тоа би го попречил вистинското пребивање во Бога:

„Кога се молите, не говорете многу како незнабошците, зашто
тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишени; вие,
пак, немојте да бидете како тие, оти вашиот Отец небесен знае од
што имате потреба уште пред да сте го помолиле.“ (Мат. 6, 7-8)
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Во овој дел е потцртана сезнајноста на Бога и повикот кон човекот да му се
доближи нему. Потцртана е и сеприсутноста на Бога кој знае како да му помогне на
човекот да се спои со него и да излезе од својата грешна прародителска природа.
Во подлабока смисла, Бог повикува на отфрлање на секакво празнословие во молитвите, т.е. треба да се кажува само она што е најнеопходно (Атанасије Велики,
2004, 10), и со тоа да се избегнат лицемерноста и бесмисленоста, коишто стојат
како најголема опасност за расејувањето на умот и на срцето. Во христијанската
книжевност јасно доаѓа до израз цврстата позиционираност на молитвата како
неопходност на душата да се спои со божествената убавина на благоста (Максим
Исповедник, 1997, 203)
5.6. Понатаму во продолжение на текстот следува Господовата молитва:

„Туку молете се вака: Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името Твое; да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како
на небото, така и на земјата; лебот наш насушен дај ни го денес; и
прости ни ги гревовите наши, како што им ги проштеваме и ние на
нашите должници; и не нè води во искушение, но избави нè од лукавиот, зашто Твое е царството, и силата, и славата, во сите векови.
Амин!“ (Мат. 6, 9-13)112
112 Спореди и Лука 11, 2-4.
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Господовата молитва востановува структура од седум дела, која наоѓа свој
семиотички означител во следново: човекот да го добива она што го бара, затоа
што Бог допушта, а во осмиот ден [или век] да му се возврати за сè она што е
сторено.113 Според св. Максим Исповедник, Господовата молитва содржи седум
високи теми: теологија како вистинско богопознание, синовство по благодат, рамночесност со ангелите, наслада на вечниот живот, враќање на човечката природа
кон првобитната состојба, престанување на гревот и укинување на тиранијата на
ѓаволот. (Исповедник, 2006, 3)
Од друга страна, постои и поекстензивно толкување коешто се однесува на тоа
дека Господовата молитва бележи поделба на девет делови во својата структура,
како еквивалент на деветте ангелски чинови, бидејќи молитвата го води човекот
кон достигнување на највисокото достоинство, кое по својата природа е ангелско.
Во обемната литература посветена на толкувањето на оваа молитва, среќаваме нејзина поделба и на три поопшти делови: вовед (пролог), седум молби и
епилог. Ваквата трипартитна поделба се согласува со триипостасниот Бог [Отец,
Син и Свет Дух].
А) Почетокот на Господовата молитва: „Оче наш, Кој си на небесата“, има
теофаниско значење коешто се однесува на откривањето и постоењето на Бога
како начело на доброто. Тоа начело не е некое апстрактно или безлично битие,
туку ја означува сеприсутноста на Бога тука и сега, и во секое минато и идно време.
Во повикот (инвокацијата), на самиот почеток на молитвата, стои обраќањето кон
живиот Бог кој е и личен, бидејќи таквата блискост во обраќањето „Он [Бог] како да
се става себе си на исто рамниште со нас.“ (Алфејев, 2003, 330)
Сметаме за неопходно да ја истакнеме апострофираноста во обраќањето „[Оче] наш“, а не „[Оче] мој“, преку што се потврдува литургискиот однос или
припадноста кон еден авторитет во кој сите се обединуваат. Во повикот ’Оче наш’
е содржана висока теологија на синовството, којашто во исто време, е означител
на самиот Бог, а од друга страна тој е Татко на Синот, кој е Спасител на човекот и
создаден од Светиот дух, но тој е и заеднички Отец по создавањето и благодатта,

113 Според толкувањето на молитвата Оче наш од св. Макариј Коринтски (Нотарс), а прегледано и
разработено од св. Никодим Агиорит. О сталном причешчивању пречистим Христовим тајнама. (www.
verujem.com)
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а луѓето негови синови.114 Во овој дел е означена можноста за издигнувањето на
умот до највозвишената инстанца како можност за спојување со неа.
Св. Јован Дамаскин,115 сосема на место го поставува реторички прашањето за
молитвата на Исус кон Отецот, бидејќи тој ипостасно е сосединет веќе со Отецот.
Неговото толкување ја содржи синтезата во однос на ова значајно прашање, коешто го открива и феноменот на молитвата во христијанската книжевност:
„... но Тој се молел зашто ја усвоил нашата личност и го изобразил во Себе нашиот образ, станувајќи наш пример и учејќи нè
да бараме од Бога и кон Него да ги издигаме рацете, и ни го покажал, со Својот свет ум, патот до издигнувањето кон Бога. Зашто,
како што ги претрпел страдањата, наградувајќи нè со победата над
нив, така и се молел [...] помирувајќи нè така со Отецот и почитувајќи го на тој начин како Почеток и Причина, и покажувајќи дека
не му се противи.“116
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Теологијата на Овоплотувањето објаснува дека преку Синот Божји, низ светото крштение, човекот може да влезе во литургиски однос со Отецот, кој е татко на
сите луѓе, а преку молитвата се умножува чувањето на таквата благодат. Како книжевна поткрепа користи извадок од говорот на св. Јован: „А на сите што Го примија
- на сите што веруваа во Неговото име - им даде можност да станат синови божји:
кои не од крв, ни од похот машка, а од Бога се родија.“ (Јован 1, 12-13) Кога Исус
го изговара повикот Оче, ја покажува неговата едносушност со Отецот, која преку
молитвениот чин може да стане чин на едносушност за секој човек.
Вториот дел од повикот може да се интерпретира и како топоним на небесата.
Тука се укажува на трансцендентноста на Бога. Тоа не е физичко, ограничено, профано небо и затоа овој топоним не треба да се разбере во неговото земно значење. Трансцендентноста на Бога и ограниченоста на човекот, всушност стапуваат
во литургиски однос, заемно стануваат учесници во нефизичкото (духовно небо),
заедничарат во највисоката духовна димензија, која единствено може да се от114 Според толкувањето на молитвата Оче наш од св. Mакариј Коринтски (Нотарс), а прегледано и
разработено од св. Никодим Агиорит. О сталном причешчивању пречистим Христовим тајнама. (www.
verujem.com)
115 Дамаскин, 2005, 154-156. Дамаскин, 2001, 291-292.
116 Ibid., 154-155; 291.
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крие преку тој мистичен однос којшто се одвива во рамките на молитвата. Одредувањето на возвишеноста „значи Бог кој е над идолите.“ (Гроздановски, 2003, 77)
Оттука, динамиката на молитвата е дадена уште во самиот нејзин почеток како
дијалог и разговор со Бога, којшто секогаш води кон повисоко ниво на егзистирање. Проширената семантика во духовното небо води до повик на човекот да
стане рамноангелен, во царството небесно. (Мат. 11, 10)
Б) Книжевниот тек на молитвата „да се свети името Твое“, укажува на процес
на градација во којашто го откриваме славењето [] на Бога. Тоа го бара самата негова величина, но и потребата на човекот да се издигнува и приближува
до него, т.е. да го загрева своето срце (Федченков, 2003, 297) уште повеќе. Во овој
пофалбен елемент од молитвата се укажува на покажувањето (објавувањето) на
Бога и неговата светост низ човекот, т.е. низ неговиот духовен живот. Самото божјо
име по себе ја носи семантиката на пресветоста како извор на постојано раѓање и
повикувајќи го него, се осветуваат сите нешта заради кои и неговото име се повикува.
В) Доаѓањето на Божјото Царство е повик тоа да стане реалност во земниот
живот. Тоа е духовната димензија на Царството којашто треба да стане духовна
димензија на човечкиот живот, а којашто се практикува со длабок и напорен опит.
Притоа, треба да се имаат предвид крстните маки на Христос коишто завршуваат
со неговата победа над смртта, значи патот од Гетсиманија и Голгота, сите страдања
кои се страдања на човечката природа. Затоа Исус ќе каже: „Моето царството не е
од овој свет.“ (Јован 18, 33-36)
Г) Волјата на човекот треба да биде усогласена со божјата волја. Затоа човекот
треба да се откажува од својата волја, како што тоа го направил Исус ноќта спроти
Распетието, молејќи му се на Отецот да не ја испие чашата на страдањата и смртта.
Неговиот однос се дефинира според божјата волја: „...не како Јас што сакам, туку
Ти!“ (Мат. 26, 29-42) Преку: „да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата“, постојано се нагласува несовршената човечка природа која никогаш не може
да знае повеќе од Бога што е добро за неа, а што не. Во овој контекст треба да се
нагласи предтекстот на ваквото теолошко објаснување, којшто ја содржи приказната за ангелот над сите агели, кој сакајќи да го преземе местото на Бога, станал
паднат ангел или ѓавол.
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Но, уште поважна е компаративната согледба со изгонувањето на Адам и Ева
од рајот кои не ја почитувале божјата волја. Овде е содржана најдлабоката семантика на гордоста како почеток и крај на секое зло. За теолошката и книжевната
наука (еврејска и христијанска) првобитниот грев претставува извор на сите несреќи. Затоа подвлекуваме дека во семиотиката на молитвата се јавува значајна егзистенцијална вредност поврзана со поимот знаење, како излез од првородниот
грев и можност за повторна хармонија со Бога.
Одрекувањето од својата волја е всушност одрекување од старата Адамова
природа, а признавање дека човечката и божјата природа треба да дејствуваат
како едно. (Сиријски, 2004, 410-411) Најкарактеристичен пример во евангелската
книжевност е обраќањето на Христос кон Отецот, во моментот кога Исус знае дека
ќе биде предаден: „Оче Мој, ако е можно, нека Ме одмине оваа чаша; но не како
Јас што сакам, туку Ти“ (Мат. 26, 39). Иако Синот ја има истата волја како и неговиот Отец според својата ипостас, сепак во сржта на овој семиотички код за волјата, стои двојната природа на Исус, а аналогно на тоа ги содржи и двете природни
вољи. „Како човек тој на природен начин ја покажувал волјата на својата човечка
природа.“117 А во суштината на човечката природа стои стравот од смртта. Затоа,
Христос, следејќи ја волјата на својот Отец, ја победува и смртта. Барајќи помош
од својот Отец, Христос покажува дека ја усвоил човечката природа, т.е. дека ја
носи во себе, но во исто време дава пример како вистински треба да се претпочита
божјата, пред човечката волја. Затоа, „Тој усвојувајќи ја нашата човечка личност,
се молел за нас.“118
Д) „Лебот наш насушен дај ни го денес“ го означува молбениот дел од структурата на молитвата во книжевен контекст. Преку ваквата поставеност на молбата се
укажува силна доверба во Бога, а самото семиотичко значење на насушен [леб] го
акцентира тоа. Овој семиотички знак во себе содржи дихотомија: од една страна,
станува збор за неопходност од материјалниот аспект, а се однесува на она што му
е неопходно на човекот како телесна храна.119 Од друга страна, лебот се однесува пред сè на духовната димензија неопходна за човечкиот живот. Возвишената
117 Дамаскин, 2005, 155. Дамаскин, 2001, 291
118 Ibid., 156; Види и кај А. Шмеман, 1994, 158.
119 Според толкувањето на молитвата Оче наш од св. Mакариј Коринтски (Нотарс), а прегледано и
разработено од св. Никодим Агиорит. О сталном причешчивању пречистим Христовим тајнама. (www.
verujem.com)
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смисла на насушниот леб како над-суштествен, се однесува на самиот Христос
кого христијаните го примаат на светата причест. Тоа е духовната храна којашто
ја одржува суштината на душата и ја спојува со Бога. Според св. Јован Дамаскин
семантиката на насушниот леб го означува идниот леб, т.е. идниот век, којшто се
зема за одржување и влез во осмиот ден.
Ѓ) „И прости ни ги гревовите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници“: молбениот дискурс упатува на стоење пред својот судија, пред
Бога како реалност и повикува на егзистенцијален процес на менување на духовниот човечки живот. Простувањето е значајна категорија којашто се однесува на
постојаното потсетување за несовршената човечка природа. Во овој дел од молитвата се упатува на состојбата на враќање кон единствената човечка природа
пред гревот.
Овој дел од молитвата укажува на тоа дека животот е голем подвиг во кој низ
добри дела, треба постојано да се осветува името божје, преку простувањето. Во
овој синтагматски дел постои однос на реципроцитет, во однос на простувањето:
„Ако им ги простите на луѓето гревовите нивни и вам ќе ви ги прости вашиот Отец
небесен.“ (Мат. 6, 14) Должниците се семантичка ознака на гревот.
Е) „И не нè воведувај во искушение, но избави нè од лукавиот, зашто Твое е
царството, и силата, и славата, во сите векови. Амин!“ - уште во старозаветната
Книга Јов прашањето за искушението беше поставено како голема парабола, загатка во која се кршеше дихотомијата на добриот и негативниот принцип на постоењето. Прашањето за искушението е прашање за испитувањето, повторно
допуштено од Бога. Искушението е преиспитување на цврстината пред лукавиот,
темниот и негативен принцип. Во поимот амин е олицетворена согласноста: нека
биде така [].
Спојувањето на божјата со човечката природа говори за патот на кенозата
како заеднички начин на постоење. Кенотичката синтеза е дадена уште на почетокот на Светото писмо дека човекот е создаден и според својот образ и според
своето подобие по налика Господова (Бт. 1, 26) и ја означува можноста која му е
дадена на човекот да ги надмине ограничувањата на својата природа. Таа прва
можност му е дадена на Адам. Но тоа не е само можност човекот да се сосредоточи во Бога, туку уште позначајно е да се нагласи сосредоточувањето на Бога во
човекот како однос на реципроцитет.
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Од друга страна, човекот ја добива својата втора можност преку Вториот
Адам. Христос на Таворската гора го открива вистинскиот резултат на соединувањето на Бога и човекот - преобразувањето на човекот во слава, појава на Бога.
Кенозата всушност говори за еден вид „доброволно осиромашување на Бога во
Христовата личност.“ (Јанарас, 2004, 138) Покажувајќи ја човечката природа на
Христос, во книжевниот текст не се менува вистинското единство на божествената
и човечката природа на Исус, бидејќи тие се неразделиви, туку само се покажуваат
двете природи ипостасирани во едно битие и една личност: „Бог може во Својата
личност да го ипостасира не Само своето Битие (својата суштина или природа),
туку и Битието на човекот.“ (Јанарас, 2004, 139) Личното постоење на Бога (преку
неговата објава) е богата семиотичка содржина на човечката можност да стане
вистинска личност. Во Христос се покажува „совршеноста на Бога, но и совршениот
човек.“ (Јанарас, 2004, 145)
Во Евангелието по Јован (10, 23-42), делот кој е посветен на говорот на Христос за делата кои ги врши во име на Отецот, е еден од најинтересните книжевни делови во којшто експлицитно, својствено за автобиографскиот говор, се потврдуваат неговата улога и неговата таинственост како една од најенигматичните личности во човечкиот род. „Како совршен Бог и совршен човек, Он е необјаснив, бидејќи на луѓето како несовршени битија им недостасува адекватно средство со кое
потполно би го запознале.“ (Поповић, 1989, 111-112) Оттука, молитвата служи како
средство за растење во Бога, со неговата богочовечка тајна и богочовечка сила.
5.7. Молитвата во христијанската книжевност ја добива својата највисока форма на

заокруженост. За хеленската молитва е карактеристично, од аспект на подоцнежни толкувања, дека таа е лишена од ниво на сериозност, продлабоченост, па и
цврста детерминираност. Според Јоаким Јеремиас120 во времето на хеленистичката философија, стоиците ја разнишуваат довербата/вербата во Бога. Вистинската
смисла и структура на молитвата се однесува на поистоветувањето на боговите со
природата (Сенека), а епикурејците велат дека молитвата е непотребна. Молитвата е поткопана и од страна на мистериозните култови и мистицизмот каде се
апострофира обожувањето на човекот: Ти си Јас и Јас сум Ти. Според него молитвата се претвора во магија, повикувајќи богови со мистериозни имиња, молејќи
120 Ј. Јеремиас, Свакодневна молитва у животу Исуса у ране цркве (www.verujem.com)
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ги боговите да им потклекнат на човечките желби, па дури и заканувајќи им се
(deos fatigare).
Според тоа, науката говори за еден вид акутна криза во која е западната молитвата. Затоа за науката, молитвата во христијанската книжевност опстојува во
својот најзаокружен антрополошко-естетички вид. Таа ја стекнува својата позиција на внатрешен чинител на човековиот живот како лично обраќање кон Бога:
„Во молитвата човекот го добива Самиот Бог.“ (Карелин, 2001, 46)
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МОЛИТВАТА ВО ВИЗАНТИСКАТА ПОЕЗИЈА

1. Историски перспективи
Византиската книжевност треба да се разгледува како продолжение на хеленистичкото наследство,121 бидејќи таа созрева уште во античката култура и
претставува премин меѓу две епохи: антиката и средниот век. Нејзината најголема
семиотичка означеност стои во паралелизмот меѓу идеолошкиот и религиозниот
поглед на свет, којшто претставува разработка на неоплатонистичките и библиските идеи.122 Во новиот книжевно-поетски свет, центар станува духовниот апсолут со
изразено личносно начело на триедното божество. С. Аверинцев, во заклучокот од
своето дело, посветено на рановизантиската книжевност и култура,123 ќе рече дека
во основите на оваа книжевност, поставени како тесна врска меѓу христијанството
и паганството, се наоѓа наследството на хеленскиот свет и грчкиот јазик.
Промените што ги носи како новина византиската книжевност, за разлика од
претходната епоха, на план на семиотика, се однесуваат на промената на системот
на знаци во којшто се вклучени каноните и формите на книжевниот текст, како
и скриеното значење на знаците, кои по својата природа имаат длабок духовен
потенцијал. Промените во семиотичкиот систем се однесуваат на декодирање на
старото (паганството) и негов премин во нов знак, во којшто се открива христијанскиот свет на идеја, естетика и вредност, како одлика на една голема епоха. Затоа
подвлекуваме дека книжевно-естетските вредности и капацитети на византиската
1.1.

121 Забелешка: Густав Дројзен за германското јазично подрачје го создава терминот хеленизам и
почетокот го врзува со походите на Александар Велики до христијанството.
122 За развојот на рановизантиската естетика зборува В. Бичков (1989), којшто ја нагласува оваа
маркираност на византиската естетика уште кај кападокиските отци, којашто потоа е само разработувана
низ целиот среден век.
123 С. С. Аверинцев, 1982, 262-274. Авторот подвлекува дека: паганскиот елемент во првите три епохи
на христијанската книжевност е активен елемент во духовната сфера и затоа стои и како нејзино битно
обележје.
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книжевност, ќе пребиваат во своето клучно средиште - Бог, сфатен како естетика
на внатрешното битие или на внатрешната естетика на битието и на духот.
Во книжевен амбиент, најзначајниот семиотички знак којшто молитвата како
книжевен феномен го носи во себе, е вертикалната динамика на битието, знак
којшто излегува од рамките на книжевно-семиотичките средства и навлегува во
сферата на онтолошко-естетското доживување на човечкото издигнување - кое е
Бог - како бесконечност. Тука се изразува практичната цел на молитвениот дискурс. Нагласувајќи ја иманентната естетика како проблем на внатрешноста на
човековиот свет, заклучуваме дека: книжевната молитва станува естетика на аскетизмот како книжевен подвиг.
1.2. За правилно да ги етаблираме карактеристиките, целите и функцијата на молитва-
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та во книжевен контекст во византиската поезија, не треба да го одминеме основното
прашање на науката, коешто се однесува на класификацијата на византиската книжевност, а е поврзано со дилемата - кога всушност започнува византиската епоха.124
Главните историски етапи во развојот на византиската книжевност, науката ги
определува во следнава периодизација:
а) ранохристијанска етапа (I-III) ја означува предвизантиската фаза во
којашто антиката мотивира многу идеи, начела и книжевни форми, а кои подоцна
ќе станат дел од севкупната поетика на византиската книжевност, вклучувајќи ги и
книжевностите на јужнословенските народи;125
б) рановизантиска етапа126 (IV-VII), во којашто е најзначаен т.н. златниот век
на христијанската книжевност и уметност, тоа е VI-от, Јустинијанов век кога се дефинираат нејзините основни начела;127
124 Х. Г. Бек во делото Византијски миленијум (1998) му посветува големо внимание на ова прашање
и вели дека иако многумина тврдат дека византиската епоха започнува со владеењето на Константин
Велики, т.е. со основањето на Цариград, сепак не треба да се акцентира сето тоа во преден план бидејќи
било потребно време Цариград да стане вистински центар. Од друга страна, христијанството ја добива
својата слобода токму со основањето на овој центар, но книжевните творби и уметноста со христијански
концепт се појавува многу порано.
125 За ова детаљно пишува С. Д. Лихачов во Поетика старе руске књижевности, 1972.
126 Историски рановизантиската епоха започнува со Константин први (324-337) и завршува со Ираклиј
(640-641), кога е всушност завршен и преминот меѓу антиката и средниот век. Од друга страна, историјата
на средниот век се сведува на премин од робовладетелско кон феудално уредување.
127 Во овој период твори еден од најголемите поети во цела Византија, Роман Слаткопевец.
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в) иконоборечка етапа (VIII-IX) кога се води силна борба насочена кон апологијата на сликата и кога се стабилизираат сите придобивки на христијанството од
теолошки до книжевно-уметнички контекст;
г) поиконоборечка фаза (IX-XV) којашто се карактеризира со догматизација
на системот на основните претстави. (Бичков, 1989, 27)
1.3. К. Крумбахер (1897, 640) објаснува дека науката, насочувајќи се кон врската

меѓу античката и византиската книжевност, стои пред опасноста за превид во однос на еден значаен факт којшто се однесува на постоење на ненаследените книжевни форми, т.е. форми коишто немаат свој претходник во античкиот свет. Тоа се
за него формите на црковната поезија. Нејзиниот единствен извор се принципите
на христијанската религија. Од една страна, византиската книжевност е конзервативна: таа му служи на владеачкиот слој којшто се поистоветува со државата
(Krumbacher, 1897, 194). Од друга страна, таа е наречена филолог (Бек, 1998, 136),
бидејќи претставува медиум за христијанскиот поглед на свет и на неговиот естетски принцип. Затоа, византиската книжевност, оттука и молитвата, има висока
практична цел (прагматична, литургиска).
Определувањето на црковната песна како род на молитвата, го наоѓаме и кај
Фридрих Хеилер:
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„Како сведоштво за вистинска индивидуална молитва треба
да се обрне внимание на молитвената поезија, која произлегува од
молитвеното доживување на псалмите од Стариот завет, црковните песни и сл.“128

Како надоврзување на ваквиот став за новините на византиската книжевност,
во која црковната поезија претставува нејзин највисок дострел, ќе ја наведеме и
класификацијата која ја прави Ф. Шаф (1982, 281), а којашто се однесува на класичниот период на грчката црковна поезија (којшто се протега во периодот меѓу
650-820 година) и којшто коинцидира со иконокластичката контроверзија. Тој заклучува дека поетските творби од овој период ја прегрнуваат инспирацијата:

128 F. Heiler, 1932, 21.
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„од свештенството на црковниците и нивниот литургиски чин
и светоста на раната црква, и, претставуваат дел од богослужбените книги, особено Минејот, го прославуваат Светото Тројство, Воскресението, Богородица, христијанските светители и мартири.“129
1.4. Црковната поезија не е метричка и римувана, но е еден вид ритмизирана про-

за за пеење, како на пример псалмите. Старите химнографи биле и композитори и
создавале музика за своите поетски творби. Сите тие форми, без исклучок, ја носат
книжевната форма на молитвата. Молитвата е природно инкропорирана во целокупниот жанровски систем на византиските химнографско-поетички и книжевни
состави130 (тропар, ирмос, ода, триодион, канон и други поетски форми коишто се
издвојуваат како посебни книжевни жанрови) и во поетските творби коишто не
влегуваат во богослужбениот процес.
2. Естетските карактеристики на молитвата во
византиската химнографија
2.1. Главни жанрови на црковната книжевност се: дидактичката реторика, житиј-
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ната литература и поезијата со своите раскошни видови,131 коишто се издвојуваат
како посебни книжевни жанрови. Поетските жанрови коишто влегуваат во состав
на црковната поезија претставуваат метрички организирана молитва, која пак, од
своја страна, добива книжевен контекст и можност за книжевно-стилска анализа.
Молитвата во црковната поезија станува поетска творба со можност за високо естетско доживување. Таа не е само естетска материјализација на христолошките
тајни на Овоплотувањето и на троичноста. Таа ја изразува бестелесноста, нематеријалноста и светоста низ бесмртноста на Словото. Затоа и современата наука,
христијанската религија ја нарекува религија на писмото, т.е. на речта. Книжевната молитва станува сакраментална реч, слика на Божјото Царство како текст.
129 F. Schaf, 1982, 755.
130 Создавањето на црковната поезија во себе го инкорпорира чувството на универзалност. Најистакнати
имиња се: Григориј Назијанзин и Синесиј од Сирена. Нивните поетски творби не влегуваат во богослужбените книги.
131 F. Schaf, 1982; С. С. Аверинцев, 1982; Л. Мирковић, 1995; E. Wellesz, 1991.
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2.2. Естетските карактеристики на византиската химнографија се во тесна врска со
онтолошките аспекти на христијанската егзегеза, којашто од своја страна [егзегезата], претставува значаен книжевен жанр во средновековната книжевност.132
Како прв семиотички означител на ваквата поетска димензија на химнографската
содржина влегува поимот покажување,133 чијашто етимологија е во директна врска
со значењето на молитвата: деизис134 [, deèsis], како ознака за молење или
умиление. Молитвата се упатува за пополнување на целината, барање нештото да
биде потполно, дефинирано, совршено. Потполното битие според христијанската
егзеза ја подразбира врската, здружувањето на човекот со Бога, како пример на
вистински лик. Битието [] е во тесна врска со совршенството, како длабоко лична и интимна категорија. Оттука, истите атрибути ги носи и молитвата во
христијанскиот дискурс.
Книжевната молитва во химнографска форма, користејќи го зборот како
книжевно средство, но и формата на лингвистичкиот израз, како канон од византиската поезија, зад којашто стои длабоката содржина на онтолошко-семиотичко
рамниште, ја покажува токму таа вертикална динамика на битието на патот кон
совршеното битие, кон Бога. Естетското уживање и книжевното значење се земени
како средства во остварување на вонкнижевниот свет на субјектот.
Гледањето како естетско начело претставува оптичка, визуелна категорија
поврзана со окото. Но во химнографскиот состав на молитвата, гледањето е пов132 Византиската естетика на гносеологијата бележи неколку етапи кои се значајни за проследување
на психологијата на христијанскиот поглед на свет, кој прв во историјата го поставува проблемот
на внатрешниот свет на човекот. Ова е важна напомена која игра значајна улога во пристапот и
толкувањето на византиската книжевност и молитвата како нејзин книжевен жанр. Таа поделба
ја има следнава конфигурација: патристика (II-III век, но се формира како систем во IV-VI век), се
конституира под влијание на античката и библиската парадигма и ја разработува теоријата на светлината
(А. Александриски, Гр. Ниски, В. Велики, J. Златоуст, Д. Ареопагит); антикизарска како опозиција на
патристиката (Фотиј, С. Метафраст, Т. Метохит); уметничко-научна естетика го развива класичниот и
библиски поим на екфрасисот (Евсевиј Памфил, Прокопиј Кесариски, Роман Слаткопевец); внатрешна
естетика или естетика на аскетизмот (Макариј Египетски, Нил Анкрски, Ј. Лествичник, И. Сириски, С.
Нов Богослов); култна или литургичка; обичајна и фолклорна. (В. Бичков, 1989)
133 Р. Асунто, 1975, 50. Исто и С. С. Аверинцев, 1982, 49-50: отколку прикажување, како во античката
книжевност.
134 Деизисот во иконографијата го прикажува Христос во средина меѓу Богородица и св. Јован кои
стојат во молитвен став. Околу етимологијата види: Л. Успенски, 1994, 229. Исто С. Д. Лихачов, 1972, 33.
С. Булгаков, 2001, 137.
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торно категорија на онтолошко толкување, кое е духовно гледање - окото е проникнување во духот. Проникнувањето во душата бара молк или молчење, како категорија на исихастичката димензија на молитвата. Во книжевната молитва молкот
станува реч, јасно изговорена, а зад нејзината јасност се крие проникнувањето
во мистичната врска со Бога. Формата на молитвата користи книжевен модус за
обликување на внатрешниот лик на духот. Книжевната молитва го поттикнува
отворањето на срцето и слегнувањето на умот во него со помош на книжевната
ритмика, како значајно книжевно-поетско средство. Да забележиме дека таквата
книжевна ритмика носи исихастички предзнак.
Компаративните анализи меѓу хеленската и византиската книжевност, во
поглед на поетските начела, коишто се тесно врзани со погледот на светот на одредена епоха, во поширок систем на семиотичко значење, говорат за сакралната
димензија како свето место или свет простор. Во тој контекст „светот на Хелените
личи на круг без центар, т.е. светото централно место е празно.“ (Аверинцев, 1982,
88-90) Објаснувањето за празното свето место лежи во категоријата врховност,
којашто им припаѓа на сите олимписки богови. Тие не се обединети околу еден
трансцендентен Бог. Новината којашто ја носи христијанската (заедно со еврејската) книжевност, се состои токму во пополнување на тоа свето место со свој центар.
Едниот Бог како центар го носи поредокот на светот на генерален и на личен план.
Центарот има духовна димензија.
Овој монотеистички принцип како центар го создава динамичниот принцип
преку којшто се остварува врската меѓу центарот - Бог и човекот, којшто пак, преку
молитва тежнее да се покори и да допре до него, т.е. центарот да стане дел од
неговата човечка природа. Постоењето центар ја открива надежта како значајна
категорија на христијанското начело за доближување до Бога. Во овој контекст топонимот центар се поврзува со естеската категорија гледање во врска со тоталитетот Бог, којшто треба да го открие внатрешното око преку молитвата.

2.3.
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2.4. Антиномичната позиција на надежта и стравот, го креираат „емотивниот фон

на византиските химни.“ (Аверинцев, 1982, 93) Во таа противречност се открива
релацијата Бог-човек, којашто е динамична по својата објава. Во семиотички контекст, оваа релација го означува очовечувањето на Христос како второто лице од
троичниот Бог [ – онтолошка содржина, природа [], суштина
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[] . Неговите психофизички карактеристики не претставуваат проста материјализација на Исус, туку говорат за можноста човекот да ја усвои длабочината
на божествениот живот во себе од којашто се оттргнал како резултат на паднатата
природа [Бт. 3]. Секој човек којшто тежнее во остварување на полна врска со Бога,
го открива дарот да стане потенцијален богочовек по благодат или харизма. (П.
Евдокимов, 2001, 255-276)
2.5. Химнографијата носи уште една значајна одлика којашто е тесно поврзана со
самата реч: преку книжевната молитва со реч се расчленува светото од нечистото,
темното од светлото, на ист начин како што во почетокот светот беше создаден
преку расчленувањето или раздвојувањето на нештата едни од други. [Кн. Битие]
Таа динамика на расчленувањето стои во тесна врска со агиофанијата, како јавување на светото, како архетипска полнотија. Динамичниот принцип е означен
преку Светиот дух којшто е активен принцип на прочистување, издвојување на
доброто и светлото кое се издигнува над сè она што е негова опозиција. Но, овој
активен принцип ужива свои атрибути и само низ нив може да донесе растење и
прочистување на духот на човекот како внатрешно богојавление: растајнувањето
на тајната како клучен поим во средновековната симболика, откривање на мистичноста, нејзино овоплотување како клуч за космичкото устројство.
Ако овие атрибути ги префрлиме на формално-книжевен план во книжевната
молитва, тогаш тие стануваат скрипторска, лингвистичка шифра за сета алегорија
на христијанскиот слој на битието. Книжевната молитва станува именител на една
библиска генеалогија во којашто посредник на сите нивоа од човечката егзистенција во православната литература е Бог.
2.6. Затоа ќе кажеме дека молитвата во византиската книжевност е знак, сема
[] што се исполнува преку бинарната спротивставеност на нештата: преку
книжевната молитва - со реч се расчленува светото од нечистото, темното од светлото, падот од можноста за вертикализација на духот.
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3. Молитвата и фундаменталните поетски принципи на византиската
химнографија
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3.1. С. Аверинцев, како фундаментални поетски принципи на византиската
химнографија135 ги определува параболата [] и парафразата
[]. Тие се резултат на христијанскиот поглед на светот, којшто по
својата природа е парадокс(ален) [-]. Христијанската терминологија
постојано повикува на осознавање на несознајното, приближување на далечното,
растајнување на тајната, откривање на недосегливоста на длабочината итн. Овие
кратки синтагми припаѓаат и на химнографската лексика, во која начелото на
парадоксот ги синтетизира различностите низ поетска игра.
„Идејата за антиномичноста го одредува византискиот систем на сознание во
теоретска и во практична смисла.“ (Бичков, 1989, 33) Во тој контекст, молитвата
како книжевен жанр користејќи ја параболата како поетско средство, никогаш
до крај не го именува нештото, туку прекривајќи го со тајна, го повикува читателот на блискост и на дијалог со него. Молитвата како книжевна гестикулација на
христијанските онтолошки принципи, ја користи парафразата како стилско средство за да ги каже нештата на поинаков или на друг начин. Поетската молитва станува медиум за приближување на тајната кон своето одгатнување, т.е. кон своето
огледало.
Неизречливото е во основа на апофатиката, па така, книжевната молитва во
христијанската книжевност, во себе ја содржи и апофатичката димензија на учењето. Овој параболично-естетски начин го потврдува харизматичното учителство на
Исус преку книжевната молитва [Оче наш], која добива и своја педагошка димензија, којашто се однесува на мистичната дијалектика на историјата, на Бога како
воспитувач, учител, мудрец, педагог во процесот на зреењето на духот како крајна
цел. Оваа педагошка функција во себе го вклучува дидактичкиот или поучителниот и гносеолошкиот или спознајниот аспект на пишаниот молитвен книжевноестетски конструкт, кој стои во длабочините на алегорично-симболичното ниво.
Интересно е да се напомене дека овие две нивоа на книжевната молитва во
византиската химнографија и книжевност, пошироко, својата синтеза ја наоѓаат во
т.н. симболичен паралелизам како средство за спознавање на Бога. Затоа С. Аве135 Види во поглавието: Светот како тајна и оттајнување во: Поетика рановизантијске књижевости,
1982.
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ринцев во својата студија (1982) го нагласува мотивот на истоветност на старецот и детето како важен мотив на рановизантиската книжевност:
„Идеално секој старец мора да биде дете по безизлезноста, но секое дете мора да биде старец по мудроста, сериозноста,
пристојноста: животот на светиот почнува уште во детството со
старечка аскеза, а завршува со детска едноставност. Култот на детството и староста не ги одредува само мотивите, туку и топиката и
естетскиот поредок и книжевното ткиво на рановизантиската книжевност.“136

Педагошката функција на книжевната молитва го транспонира христијанството како школа, во којашто фундаментално правило е отворањето на срцето и на
умот како клуч за внатрешна преобразба на духот, чијшто носител е христо-имениот
човек. Оттука и природното постоење на молитвата, чиешто внимание е насочено
токму кон внатрешниот свет. Молитвата станува песна, која освен што е напишана
во стихови, е наменета и за пеење. Молитвата станува возвишено пеење:
„Целата поезија (поетска, прозна, литургиска) ќе биде облечена во музикално-напевно-мелодиска форма... Византија - таа е
моќен фактор за создавање одредени емоционални поставки кои
го насочуваат субјектот.“137

Овде е содржана главната книжевна определба на молитвата. Песно-говорот
наречен уште умнологија (од страна на Псевдо-Дионисиј Ареопагит), постои заради возвишување на духот, заради негова преобразба, бидејќи највисокиот идеал
во византиската концепција е преобразениот човек.
4. Молитвата во жанровскиот систем на византиската
химнографија
4.1. Молитвата претставува поетско-реторички жанр во средниот век со ритмички
организирана структура на ниво на поезија. Текстот на молитвата во книжевен
136 С. С. Аверинцев, 1982, 195-196.
137 В. Бичков, 1989, 74.
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контекст има канонизиран карактер, но самиот по себе дава можност за поетска
креација за достигнување високи естетски функции. Како пример служи богатата
црковна поезија, којашто се одликува со различни поетски форми: псалми, химни, оди, мелос,138 тропос и др. Сите овие поетски видови се наменети за пеење. Од
друга страна, поделбата на црковната поезија е направена во однос на содржината
и на надворешната форма на творбите коишто имаат свое место во литургискиот
чин: акатист, икос, иромос, катавасија, кондак, седална, светилна, стихир, тропар
и други.
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4.2. Во својата класична форма, се изјаснува П. Евдокимов, „молитвата е читање
псалми, односно таа е псалмопеење на душата.“ (2006: 151) Оттука, литургиското или црковно пеење е молитва изразена со песна и музика. Тие и молитвата се
согласуваат според содржината, а се разликуваат по формата. Самата евхаристија
[] е молитва за благодарење [-()], посветена на
Бога, а востановена од Исус Христос (Лука 22, 14-20). Таа е симболичко претставување на домостројот на Христовото дело, начин човекот да се вклучи во плодовите на неговата жртва во рамките на литургискиот обред, преку обраќањето на
минатото во сегашност. (Гогољ, 1995, 16) Во тој контекст, литургиската молитва
како молитва за целото човештво, ја добива својата космичка димензија и станува космичка молитва. Во неа е исклучено субјективното вдахновение во насока
на формирање соборно сознание. (Евдокимов, 2006, 306) На крајот, литургиската
молитва завршува со повикување на мир во целиот свет и сèопшто соединување.
Оттука, литургиската молитва го содржи канонот за секоја молитва, како и нејзиниот лирски и емоционален елемент.
4.3. Во однос на распоредот на содржината, основната схема на секоја молитва се ка-

рактеризира со следнава структура: изразување благодарност, исповед со чувство
на каење и молба, којашто ја дава експозицијата на барањето.139 Во христијански
контекст, молитвата претставува свесно отстапување од себеси во присуството на
Бога, чин во којшто преку издигнувањето на умот и срцето кон него, преку мисла
138 Мелос () претставува постар термин за лирика (), а во овој случај се однесува на
лирска песна со своја мелодија и композиција којашто припаѓа на одредена епоха, т.е. на византиската
книжевност.
139 Rečnik književnih termina, 1992, 484-485.
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или збор, внатрешно или надворешно, зборувајќи му или слушајќи го, молителот
станува едно со Бога во своето срце.140 На тој начин се маркира и позицијата на поетовото јас. Во книжевната молитва, во стилистички поглед, нивото на експресија и
емотивна нагласеност се доведени до највисок степен. Затоа, книжевната молитва
има нагласена ритмика и е организирана на ниво на поезија.
„Литургијата не е ништо друго, туку молитва изразена преку песна и музика.“
(Мирковић, 1995, 211) Поетската молитва во црковната поезија претставува синтеза на ритам, збор и музика. Зборот или текстот во поетската молитва ја даваат
содржината на религиозната поезија. Музикалноста на зборовите во молитвата ја
дава нејзината поетска димензија. Затоа, химнографската творба во својата структура ја содржи молитвата која со црковната песна се совпаѓа по својата содржина,
а се разликува од неа според формата. Од оваа разлика меѓу поетската молитва и
црковната песна произлегува и разликата во начинот на изразување на степенот
на чувствата во молитвата.
5. Молитвата и црковната поезија
5.1. Според научната обсервација,141 постои тројна поделба на црковни песни ко-

ишто имаат возвишен карактер: псалми (во еврејската и христијанската книжевност); химни (библиски песни влезени во богослужбениот чин)142 и оди (песни со
дидактички карактер, а составени од побожни христијани).
Потеклото на црковната поезија треба да се бара во староеврејската поезија
со богослужбен карактер, т.е. во старозаветната псалмодија, а потоа и во сириската
поезија. (Јаћимовић, 1992, 146-149) Уметничката форма на црковната поезија во
која се издвојува молитвата како посебен жанр, е создадена врз принципот - ритам или ритмичка поезија, која како таква останува непозната за творештвото на
претходните историски периоди, пред сè за античката поезија. Во формирањето
140 The Oxford dictionary of Byzantium, 1991, 1713.
141 Л. Мирковић, 1995, Ј. Hercman, 2004.
142 Има девет библиски песни: (во Стариот завет): Победничката песна на Мојсеј по преминот на
Црвеното Море (Исх. 15, 1-19), Похвалната песна на Ана, (1. Цар. 2, 1-10), Пророковата молитва полна
со радосна надеж (Авак. 3, 1-13), Песна во слава на Бога и надеж во Господа (Иса. 26, 9-17), Молитвата на
Јона и неговото избавување (Јона 2, 3-10), Три човека во вжарена печка (Дан. 3, 24-90); (во Новиот завет):
Песната на Захарија (Лука 1, 68-79), Новозаветната молитва на Симеон Богопримец (Лука 2, 29-32) и
Песната на Пресвета Богородица при средбата со Елисавета (Лука 1, 46).
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на црковната поезија голем удел имало самото христијанско толкување на светот
и христијанската теологија, бидејќи незнабожечката метрика би претставувала
повод за сомнеж во возвишеното и божественото христијанско богослужење и
поетување.
5.2. Отстапките на византиската химнографија во однос на класичната поезија се

огледуваат во главниот принцип како нов пат во создавање на уметничко-поетско
творештво, преку коешто се создава и уметничкиот облик на молитвата: ритамот
и отстапката од квантитетот (должината на слоговите, како што било вообичаено во класичната поезија). (Мирковић, 1995, 150) Црковната поезија ја отфрла
класичната метрика, како и античките поетски форми, како израз на паганизам.
Таа го воведува силабичниот прозодиски систем, па стиховите имаат еднаков број
слогови и пропорционален распоред на акцентот.143

6. Поетиката на литрургиско-евхаристиската или богослужбена поезија
6.1. Источната химнографија се дели на два вида: литургиско-евхаристиска144 или
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богослужбена и мистична поезија. Другата предлошка на византиската поезија
се врзува со поимот обична поезија со возвишени теолошки насоки (Санџакоски,
1993, 145) или декламаторска, нелитургиска поезија со своите најзначајни претставници св. Григориј Богослов Назијанзин (IV) и св. Симеон Нови Богослов (X-XI).
Литургијата е во најтесна врска со молитвата. Црковните песни по својата содржина се вид молитва, па затоа и црковните песни служат за израз на чувства кон
Бога. Но додека тоа во молитвите се прави преку обични зборови, во литургијата
истото тоа се изведува на музички начин. Затоа и песната редовно добива поетско
обележје, зашто музиката и песната се неразделно врзани една со друга. (Мирковић, 1995, 261-262)
Литургиско-евхаристиската или богослужбена поезија ја содржи во себе сета
поетска мисла на христијанската ера, чијшто израз е иманентен на преданието
на Светото писмо. Литургиската химнографија е собрана во шест богослужбени
143 Треба да се истакне дека прозодискиот силабичен систем при преводот на химнографските поетски
творби од грчки на словенски не го одразува својот оригинал.
144 Уште се нарекува и светотаинска. Види кај: М. Златанов, 1998, 74-80.
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кодекси, распределени во седумнаесет (17) томови: Осмогласник []
(Октоих), Триод [], Пентикостар [], Минеј
[], Часослов [] и Големиот Требник []. Естетиката на литургиската поезија е тесно поврзана со христијанската онтологија.
Како што стои и во нејзиното име, таа има употреба во богослужбениот или литургиски процес и затоа таа се карактеризира со надвремен карактер. Односно,
според својата внатрешна естетика, литургиската поезија е христоцентрична,
тријадоцентрична и есхатолошки насочена:
„Личноста се воведува во пазувите на натсетилниот свет и искуството на Новиот Човек и небесниот Иерусалим – несоздадена
светлина.“145
6.2. Во однос на потеклото на литургиската поезија, науката негува поспецифичен
пристап, и, освен Светото Писмо, светото предание, Псалтирот, библиските песни и старозаветните текстови, како извор се наведуваат и житијата, како книжевна
форма. Најзначајните претставници на литургиска поезија146 се св. Роман Слаткопевец и св. Јован Дамаскин.

„Она што без секакво сомнение може да се каже за дарот на
јазикот, е фактот дека зборот, речта за многу длабокото, внатрешно
чувство неминовно произлегува од молитвениот подвиг.“147

Речта е изедначена со самата молитва која е јазик и израз на јазикот. Во овој
исказ само се потврдува молитвениот дискурс со литургиско-поетско обележје, бидејќи ја содржи внатрешната естетика на растење на духот и негово спојување со
највисоката инстанца - Бог. Оттука, литургиската поезија се одликува со највисоки
ритмичко-поетски особености, коишто ја заокружуваат онтолошката димензија на
соборноста на литургичниот чин и неговата возвишено-естетска квалификација.
Поетиката на литургиската поезија ја содржи карактеристиката на апофатичкото,
неизречливото, како битие на самиот Бог. Затоа и молитвата во литургиската пое145 С. Санџакоски, 1993, 145.
146 Останати имиња на литургиската поезија се: св. Ефрем Сириски (меѓу 323-378), св. Јован Златоуст
(+407), св. Анатолиј, Цариградски патријарх (+458), св. Роман Слаткопевец (VI), св. Георгиј, епископ
Сиракуски (околу +669), св. Јован Дамаскин (пред +745), св. Козма Мелод (околу +743).
147 М. Скабаланович, 2004, 33.
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зија претставува форма битието на Бога да стане битие на секој учесник во литургискиот чин преку литургиската поезија.
6.3. Молитвата е содржана во следниве поетско-литургиски-богослужбени облици: тропар, канон, кондак, стихир коишто се градат по посебен поетски систем.
Ритмиката се заснова врз бројот на слоговите во стихот и местото коешто го добива акцентот. Во контекст на постигнување на ритмичко совршенство, допуштана
е граматичка слобода. (Скабаланович, 2004, 291-292) Овие ритмички правила се
потврдуваат и преку присуството на акростихот (краегранесие) и римата, со што се
отстапува од ритамот на старозаветната библиска поезија.
Литургиската поезија во книжевен контекст претставува сложен поетски вид,
чиишто мотиви, теми и содржини се обединети околу централниот ритуален црковен чин – евхаристијата. Во рамките на литургискиот чин во евхаристијата (Кардамакис, 1996, 104-140), се случува постојана реактуелизација на мистеријата на
искупувањето и на спасувањето на човечкиот род преку Христовата жртва.

7. Историски преглед на развојот на литургиската поезија како содржател на молитвата и нејзиниот поетски говор
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7.1. Употребата на литургиската поезија во богослужбениот чин,148 во литературата

ја среќаваме уште во I век, во т.н. апостолско богослужење149 меѓу новообратените
христијани во Ерусалим, обединети во чинот на кршење на лебот и во молитвата
(Дела Ап. 2, 42) на заедничка трпеза, како топоним на соборност. Овој најран евхаристиски пример,150 според примерот на Христос, се случувал во ноќните часови
како врв на целокупниот дневен молитвен живот за обезбедување простотија
како едноставност на срцето. (Скабаланович, 2004, 20) Во првите молитви од овој
прв христијански век, наречени благодарење – агапа [, ],151
148 Историјата на црковната поезија се дели на три периода: т.н. подготвителен до V век, процвет на
црковната поезија V-VIII век и период во кој превладуваат каноните од VIII век, па сè до денес. Според: К.
Керн, 2003, 46-68. Исто види и: Л. Мирковић, 1961.
149 Извршувано од самите апостоли христови ученици, но и од секој оној којшто го проповедал
евангелието меѓу народот.
150 Составен од четири дела: молитва, пеење, читање на Светото писмо и поуки.
151 Упоребата на агапата во вечерната евхаристија од првиот век трае сè до IV век, кога евхаристијата е
префрлена во утринските часови. Види: Н. Д. Успенски, 2002, 45.
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се крие и зачетокот на литургиската поезија, т.е. поетската форма на химната во
црковната поезија, позната како харизматична химна:
„Раното христијанство немало догматски вкус [...], било свртено кон Божјото Царство, и тој стремеж крајно конкретно се потврдува низ харизматично настојување.“152

Од најстарите форми на молитва познати се: молење - како обраќање кон
Бога, молба - како застапничка молитва и благодарствени. Апостол Павле молитвата ја именува со строго синагогален термин – благослов:
„Зашто ако благословуваш со дух, како ќе рече амин на твојата благодарност простиот човек, кога не разбира што велиш?“ (1.
Кор. 14,16).

Христијанското богослужење во своите најрани почетоци има помалку лирски
карактер (Флоровски, 1998, 138), а догматскиот карактер е врзан со исповед како
сведоштво на верата, што остава впечатлива трага врз понатамошниот развој на
литургиската поезија. Затоа, првите повици кон древните химни, псалми, песни
на славата и благодарењето посветени на Христос, претставуваат најран поетски
доказ за богословското предание. Треба да го истакнеме и општиот принцип на
верата, од страна на папата Целестин, којшто се одредува со законот на молитвата:
Ut legem credendi statuit lex supplicandi (Captula Celestini, 8, alias 11).153
7.2. Во

II век се случува премин од апостолско служење во утврдување на поцврсти норми и формирање на свештенички чинови. Во тој контекст, составот на
утринското богослужење носи новини во однос на литургиската поезија: carmen
со значење стих (натписи, пророштва - оракули, закони, молитви, песни). Содржинскиот карактер на молитвата како песна, се однесува на прославувањето на
Христос и неговата божественост. Карактерот на молитвата станува заедничарење
[] и во богослужбата добива антифоничен карактер. Воведувањето
антифоно пеење открива клучен момент којшто се однесува на збогатен материјал
за пеење, како резултат на зголемената химнографска активност. Во православна-

152 К. Керн, 2003, 47.
153 Според Г. Флоровски, 1998, 138.

111

ma ro hl ei pt vo ae tt ai kvao nvai zmaonlt ii tsvkaa t a p o e z i j a

та химнографија од овој период, најзначајни поети се Антиноген Маченик (+169) и
св. Јустин Маченик, којшто составил збирка песни наречени Псалми.154
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7.3. Во III век доаѓа до силен развој на поетското творештво и химнографската
книжевност. Климент Александриски говори за прекинот со паганството преку
отфрлање на традицијата на обраќање кон менадите, којашто е заменета со пеење химни во чест на Бога. Иако голем дел од творештвото од овој плоден век не
е зачувано, заради уништувањето на христијанските песни и молитви од страна на
незнабошците, сепак од она што е зачувано, придонесува да се разбере карактерот на тогашната црковна поезија. Таа се одликувала со влијание од грчкиот стих,
употреба на анапест или тросложни стихови, дактил и спондеј. Науката ја истакнува химната Пастир со којашто Климент Александриски го завршува своето дело
Педагог, а за која се претпоставува дека имала богослужбена употреба. Химната
претставува директно обраќање кон Христос, а се одликува со богата стилистика
преку која се откриваат околу триесет најразлични епитети со кои се нарекува
Христос (цар, збор, давач на мудроста, спасител и тн.). (Скабаланович, 2004, 98)
Антологиите посветени на најраната химографија која има удел во богослужбата, го споменуваат творештвото на маченикот Методиј, епископ Патарски
(Мала Азија), чиишто песни ја актуелизираат девственоста во бракот (на пример,
химната Гозба на десет девственици), чијшто крај завршува со алфавитен псалм.
Химните на Методиј и Климент влијаат врз развојот на акатистот. Но, и по духот и
по содржината во своето творештво, тие поседуваат нешто што нема да влијае врз
подоцнешните автори: тоа е отсуството на богословска рефлексија, а застапеност
на преголема интимност во обраќањето кон Христос. Секако дека ваквата ’интимна’ религиозност е оправдана, бидејќи е својствена за тој трет век од историјата на
христијанството. Но значајно е да се подвлече дека сите книжевни споменици со
поетска содржина имаат христолошка содржина. Разликите меѓу поезијата и молитвата во овој контекст, бележат голема дистанца, како што забележува Скабаланович, молитвата мора во себе да содржи директно обраќање кон Отецот. Овој
момент во четвртиот век ќе стане 21-во правило на Ипонскиот Собор.

154 Намерно не се употребува поимот химна заради незнабожечкиот карактер.
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Како најзначајна богослужбена химна е Светлост тивка, која се раѓа како
компилација врз основа на Светото писмо, а ќе претставува образец на оригинално христолошко творештво во III век.
7.4. Во IV век, оживувањето на богословската мисла и процветот на монаштвото
придонесува развој на богослужбениот процес во насока на негово формирање.
Во периодот IV-V век се развива церемонијалната страна на богослужбата и се
формира првиот Месецослов. Овој клучен момент особено ќе дојде до ираз во периодот помеѓу VI-VIII век, кога богослужбата ќе биде надополнета со химнографски
сегменти и ќе го означува формирањето на богослужбениот устав, а во IX-XII век ќе
го достигне и своето највисоко естетско совршенство. (Скабаланович, 2004, 118)
Молитвата во богослужбениот процес зазема значајно место. Таа е кратка по
својата должина и заедно со химните и псалмите, зазема значаен дел од литургискиот процес, а вториот дел од богослужбата се состои речиси само од молитви.
Наизменичното пеење на псалмите, т.е. кога наизменично се пее стих од еден
псалм или стих од некој друг вид, којшто по својата содржина е близок на псалмот, се нарекува антифон (глас, ехо, одговарање). Тоа е означување на своевиден
додаток на псалмот на неговиот почеток и крај. Антифоното пеење придонесува
до значаен пораст на химните и песните и нивното влијание врз богослужбата.
(Скабаланович, 2004, 140-143) Химнографската активност јакне како против-одговор на еретиците низ поетска форма. Во оваа борба подоцна се вклучуваат и се
прославуваат како значајни химнографи на Источната црква: св. Атанасиј Велики,
св. Ефрем Сирин,155 св. Григориј Богослов156 и св. Јован Златоуст.
7.5. Шестиот век се одликува со најактивно химнографско творештво, кое е уште
наречено бесмртно. Она што химнографијата ќе го направи како придобивка, ќе
биде актуелно во наредните два века. Најистакнато име е Авксентиј, монах од Византија (+470), познат како автор на најстарите стихири и тропари кои секогаш
завршувале со поука, т.е. имале дидактички карактер.
Во овој период се создава нов тип песна, т.н. кондак (свиток), а за негов афирматор се смета св. Роман Слаткопевец, кој според легендата, го создал раководен
155 Неговата химнографска активност забележува бројка од 12000-14000 химни. Тој врши влијание врз
останатите химнографи.
156 Неговите химни имаат поапстрактен карактер и не се вклучени во богослужбата.
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од небесно вдахновение и го посветил на празникот на Христовото раѓање. Тој е
наречен Пиндар на ритмичката поезија.
Како прв творец на канонот во форма на трипесна, се смета Ерусалимскиот
патријарх Софрониј (+644). Пишувал и анакреонтски песни и епиграми. Потоа
Андреј архиепископ Критски (+712), составувач на првиот полн канон; св. Герман
Константинополски, св. Козма, епископ Мајумски, св. Јован Дамаскин (+780), св.
Стефан Саваит (+807), Теодор Сикеот (VIII век) и други.
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7.6. Химнографската активност бележи три правци коишто се развиваат како резултат на развојот на црковната година: Октоих, Триод и Минеј. Од најзначајните
имиња на црковната поезија се издвојуваат следниве:157 Теодор Студит (+826), неговиот брат Јосиф Студит, Климент Студит, Кирпијан Студит, Теофан Начертан (единствениот црковен поет од лаврата св. Сава), Јосиф Песнописец (+883), Георгиј,
митрополит на Никомидија, Митрофан, епископ од Смирна, Теостерикт, монах од
Витинија, Сергиј, монах од Ерусалим, Касија (или Икасија),158 Игнатиј, митрополит
во Никеја, епископ Ефрем Кириски, епископ Анатолиј Солунски, Марко монах, император Лав VI Мудриот, император Константин VII, Симеон Метафраст, Василиј архиепископ Кесариски (X век), Георгиј Скилит (XI век), Јован митрополит Евхаитски
(XI век), Павле Аморејски (XI век), Христифор(XII век), Никифор Влемид (XIII век),
Григориј Синаит (XIII-XIV век), Герман патријарх Константинополски (XIII), Никифор
Калист Ксантопул (XIV век), Филотеј патријарх Константинополски, свештеник Николај Малакс (XV век) и други.
7.8. Историјата

на византиската химнографија богатството од своите жанровски
форми го гради континуирано сè до крајот на Империјата. Периодот меѓу III-IV век,
периодизацијата го определува како „појава на автентичен творечки идентитет“
(Велев, 2006, 81-95); V-VI век носи откривање и развивање на структурата на византиската химнографија, вклучувајќи го акростихот како поетски модел; крајот
на VIII и почетокот на IX век претставува видливо оддалечување од поранешните
поетските примери (Сирија и Палестина); X век и првата повина на XIII век поетското творештво ја следи традицијата на стандардните поетско-творечки форми, а до

157 Иако е долг списокот на црковни поети, сепак многу од нивните дела не влегуваат во богослужбата.
158 Несудената невеста на императорот Теофил.
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XV век византиската поезија врши стилско надградување на сите нејзини примери
кои влегуваат во нејзината богата ризница.
8. Молитвени жанрови
жанрови на црковната поезија се: акатист [], антифон
[], ипакој [], стихира [], канон [], ирмос [], тропар [], ода [], катавасија [],
двопеснец [], трипеснец [], четирипеснец [],
акростих [], кондак [], светилен [],
ексапостилар [] и др.
8.1. Главни

8.2. Антифонот го означува пеењето на псалми и црковни песни, како што се сти-

хирите и каноните.159 Ипакојот во својата етимологија значи да внимава, да слуша
и да одговара, а тој е посветен на Христовото воскресение. Канонот означува подолга песна160 чијашто структура се состои од серија од девет,161 т.е. осум помали
песни, чијашто поврзаност не е во нивната содржина, туку во нивното исполнување во еден глас. Помалите песни се нарекуваат оди, составени од еден ирмос и
повеќе тропари. За најстар поет на канонот се смета св. Андреј Критски, којшто на
местото на деветте библиски песни вметнал свои песни, кои содржински можат
да се изедначат со библиските. Потоа истото го сториле и св. Јован Дамаскин и св.
Козма Мелод, кои зачувувајќи го бројот девет, вметнувале свои поетски мисли но
ја задржувале линијата на канонот. Затоа се вели дека почетоците на оваа поетска
форма на ритмична поезија не се совпаѓаат со почетоците на црковната, бидејќи
се појавува подоцна.162
159 Употребата на антифонот се забележува уште во стара Грција и Египет, а во христијанска употреба
започнува најпрво во Антиохија, најверојатно воведен од Игнатиј Богоносец (+107), којшто и самиот
пишувал духовни песни.
160 Во Светото Писмо канонот се книгите од кои е составено тоа; во црковно-правни одредби, собори во
кои е дефиниран законот и верата - канонот е мера, па затоа во поезијата тој го носи тоа име – песната е
составена од одредена мера и закон. Најстаро место кадешто се среќава, е во акростиховите на канонот
на Теофан Начертан (+845).
161 Тоа се деветте библиски песни.
162 Поимот канон за ознака на девет песни е примен во времето на Андреј Критски и Козма Ерусалимски.
Уште во V и VI век под поимот канон се подразбирало означување извесен број псалми коишто се пееле
на богослужбата во манастирите и црквите. Со истото име се означувале и деветте библиски песни, кои
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Како поединечни ритмички форми на канонот се одата, ирмосот и тропарот. Со одата порано се означувале девет песни од Стариот завет. Таа ја дава
содржината на канонот која е составена од еден ирмос и неколку тропари. Тропарот е поврзан со композицијата на поетската творба која имала своја мелодија. Таа
поетска творба со своја мелодија и своја строфа се нарекува ирмос, а песните кои
се граделе по негов пример, т.е. ист број слогови, акцент на истите слогови и иста
мелодија - се нарекува тропар. Во овој композициски и структурален пример на
поетските форми, лежи основното правило на ритмичката византиска метрика.
Во литургиско-евхаристиската поезија под ирмос се подразбира строфа составена од неколку стиха и таа има своја мелодија, којашто го следи текстот на строфата, како пример за другите строфи. Збирката ирмоси се нарекува Ирмологија.
Тропарот пак, е кратка песна составена од неколку стиха во коишто се опева некоја возвишена идеја или победа на некој светител. Овие песни по ритам и мелодија се изедначуваат со ирмосот. Најстари поети на тропарот се Антима и Тимокле
(околу 464 г.). Подоцна, тропарот се среќава и како самостојна поетска творба и го
претставува најзначајниот вид на црковната поезија.163
8.2. Најзначајната карактеристика на канонот е акростихот164 или: „почетните бук-
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ви од првите зборови во секој стих во правилен поредок градат засебна смисловна целина, како нов стих или алфавитен ред.“ (Златанов, 1998, 79) Содржинската
поделба може да биде азбучна (алфавитна), акростих со поетски (хексаметар или

покрај псалмите, ја претставуваат најстарата духовна поезија. Така и песните во VIII век на местото на овие
девет библиски песни, го добиле името канон. Врз основа на деветте библиски песни се развил канонот со
ритмички атрибут и затоа, тој претставува ритмична поезија. На одделни песни им се додадени тропари.
Затоа канонот е побожна песна составена за богослужбена употреба. Има девет, т.е. осум песни, а секоја
од нив најчесто има по четири строфи. Бројот на тропарите во секоја песна не е ист, но се тежнее да има
четири (три тропари и еден Богородичен). Врската меѓу деветте песни од канонот и деветте библиски
песни во почетокот била многу силна, но подоцна таа постепено слабее. Последната строфа од песната
или тропарот содржи пофалба на Богородица.
163 Л. Мирковић, Лазар, 1995, 229-230: Во црковната поезија тропарот се среќава под различни имиња:
воскресенм крстовоскресен, богородичен, крстобогородичен, маченички, двопеснец, трипеснец,
четирипеснец и др.
164 Најстариот акростих (, од -врв, -стих) е оној кој е даден во името,
ΙΧΘΥΣ, збор кој е применет во првобитната христијанска црква за ознака на Христовото име, неговоро
раѓање од Бога, неговите две природи и него како Спасител: Исус Христос Божји Син Спасител.
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јамб), фразов или прозен облик, епиграфски (натпис или името на авторот), двоен
акростих и др.
9. Поетскиот и молитвениот дискурс во Акатистот на Пресвета Богородица
Акатистот [] ја претставува најсложената поетска форма на
химнографското творештво во чест на Богородица. Составен е од дванаесет кондака и дванесет икоси, а содржински е поделен165 на историски, догматски и пофалбен дел. Наречен е неседален,166 во што се содржи и високиот степен на внимание при исполнувањето на песните. Науката167 сè уште расправа за вистинското
авторство на оваа највозвишена песна од византиската книжевност, но најчесто
се споменува името на Роман Слаткопевец, т.е се врзува со епохата на Јустинијан,
„иако некои учени го искажуваат мислењето дека тој е напишан од монахињата
Касија, односно патријархот Фотиј.“ (Поп-Атанасов, 1991, 153) Она што акатистот
го носи како новина во византиската литература, е систематската употреба на
рима, којашто на раниот византиски израз не му е позната. Богородичниот акатист извршил огромно влијание врз развојот на подоцнежното химнографско
творештво на генерален план.
9.1.

9.2. Почетокот

на Акатистот се нарекува кукулион [капа] што означува благодарствена песна кон Богородица како спасителка на Цариград.168 Во овој дел, којшто упатува на молитва за благодарење, се истакнуваат нејзините заштитнички, но
и воинствени атрибути.
Конструкцијата од наизменична смена на кондаците и икосите, засновани
врз исосилабизам и наизменична смена на нагласени и ненагласени слогови, се
заснова врз лирската структура на т.н. хајретизми или обраќања кон оној кој се
прославува. Се работи за поздравот ‚хајре‘ или радувај се:

165 Л. Мирковић, Лазар1995, 238. Види и кај: E. Wellesz, 1962; The Oxford dictionary of Byzantium, 1991; М.
Златанов, 1998.
166 Наспроти седална, т.н. катизма.
167 Ж. Б. Питра е првиот сериозен проучувач на византиската химнографија.
168 Овој дел е напишан 626 година, а се однесува на спасувањето на градот од аварски, словенски и
персиски напади, но тоа не значи дека и тогаш е создаден целиот Акатист.
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„Радувај се, земјо насеана;
Радувај се, капино несогорлива;
Радувај се, длабочино несогледлива [...]“169

Во секој икос бројот на хајретизмите е постојан (шест пара и еден непарен
тринаесетти како рефрен). Секој пар е поврзан со хомеотелеутите како парна рима
која се приближува кон панторима (Авернинцев, 256-261), кога на секој збор во
еден ред му е спротивставен збор со ист реден број во другиот ред и тие се на
тој начин поврзани и римувани. Хомеотелеутите преку римата го откриваат раскошниот лингвистички контекст на Акатистот, во кој стилистичките вредности
доаѓаат до најсилен израз преку бројните антоними: „Радувај се, неневестна Мајко
и Неискуснобрачна!...Нетлена ќе останеш и Господа ќе го родиш, Пречиста.“170
Преку римата, антитезата се совладува преку нејзиниот антоним – синтезата,
како висок стилистички дострел во претставување на христијанската онтологија.
Преку внатрешниот принцип на хомеотелеутите се потенцира ’фонетската сличност на зборовите, нивната логичко-синтаксичка паралела, нагласувањето на зборовната сличност или различност и овој поетски принцип го отвора многувековниот пат на римата‘.
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9.3. Во контекст на молитвениот дискурс, е повеќе од очигледно дека Богородичниот акатист ја содржи молитвата не само како свој содржински дел како
форма на црковната поезија, туку и во однос на структуралниот дел. Во хајретичкиот повик [или обраќањето] стои најдлабоката суштина на молитвата како обраќање: „Радувај се, Помошничке на оние што верно Ти се молат!171 Радувај се, Ти
која ги примаш молитвите на сите христијани!“172

10. Апокрифна молитва
10.1. Од жанрот на молитвите се изделуваат апокрифните [ - скри-

ен, таен], познати како лажни молитви. Нивното потекло се врзува со старите
169
170
171
172

Акатист кон Пресвета Богородица, 2003, стр.79-108.
Ibid, 81.
Ibid, 85.
Акатисти Пресветој Богородици, 2003.
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молитви од пагански карактер (клетви, баењата и останати ритуално-обредни форми), преку коишто се изразува тежнението на човекот да оствари врска
со трансцендентната стварност. (Петканова, 1992, 231) Иако тие го принесуваат
христијанскиот поглед на свет и толкување на суштината на релацијата Бог-човек,
сепак се отфрлени од канонот, заради слободната интерпретација на таа релација.
Наречени се и диви молитви. (Mathiesen, 1995, 156)
Апокрифната молитва имала пред сè, практична активност насочена кон оздравување на болниот, во што се открива антрополошката категорија родена од
дихотомијата добро-лошо. Таа во себе содржи магиска форма на изразност во која
се открива пара-религиозна практика на верување: како да (...), наспроти религиското: знаејќи. Се работи за различен пристап кон 'средбата со вистината'.
Во однос на пронајдените текстови на апокрифните молитви, научната класификација застапува три генерални групи текстови: 1) да претставуваат запис од
индивидуална амајлија како магиска молитва, 2) да се однесуваат на божество и
3) да содржат елементи на магиски хербализам. Ваквиот тип апокрифна молитва
претставува еден вид фолклорна психотерапија.
Најголемиот дел од апокрифните молитви имаат грчко потекло. Многу
од нив претставуваат запишани копии на усното творештво на словенската фолклористика и книжевност.173
Апокрифната молитва претставува секундарен изблик во византиската и јужнословенската книжевност, бидејќи се однесува на митско-религиозниот систем
на верување на народот. Тие се најчесто анонимни. (Антиќ-Стојчевска, 1997, 144)
Во овие молитви се моли да се победи болест, ѓавол, лош дух, митско суштество
и сл. Во нив, покрај споменувањето на Богородица и Исус, застапени се и ликовисветители од христијанскиот книжевен фон (св. Јован Крстител, Христос, св. Кузман
и други), кои водат борба со нечистите сили.
Во овој контекст, вредно е да ги споменеме и најсвежите археолошки откритија во Македонија коишто се од непроценлива важност, бидејќи носат ретки
примери на текстови со апокрифна молитва. Првиот пример се однесува на откритието на оловниот амулет (во осумдесеттите години на XX век) на територијата на
10.2.

173 Запишувањето на апокрифните молитви на нашите простори се шири со активноста на словенските
браќа во IX век, провлекувајќи се низ целиот среден век.
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средновековниот град Чрешче.174 Датирањето на овој споменик е направено во
пошироки временски рамки: од раниот до доцниот среден век, бидејќи е многу
тешко да се утврди вистинското време на потеклото на апокрифните текстови
заради нивната анонимност. Во артефактот оловен амулет согледуваме редок
книжевен споменик од анонимното творештво на старословенски јазик, на којшто е запишана апокрифна молитва за заштита на Мирина од болест (нежит).175 Во
текстот на молитвата преку повикување на библиските предци (Адам и Ева) се
нагласува потеклото на митскиот лик – нежит, а молитвениот говор е сместен во
космогониско-есхатолошки контекст.
Вториот книжевен пример на апокрифна молитва потекнува од средината на
XIX век, 1840 година176 и претставува свиток – молитвеник напишан со кирилско
писмо. Во поголемиот дел од текстот е застапено житието на св. Сисој,177 којшто бил
заштитник на децата од болести и несреќи. Споменати се Богородица, серафимите
и херувимите, како и други библиски личности, а е збогатен и со цртежи и со печат
на кој стои името Исус. Апокрифната молитва е именувана како Молитва за нечистиот дух, за исцелување на душата и телото на момчето Петко.
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174 Кој се наоѓа на тромеѓето меѓу Штип, Свети Николе и Неготино. Да се види: И. Микулчиќ, 1987, 149160.
175 Н. Чаусидис, 1995.
176 З. Богдановска, 2004-2005, 228; 2006, 54-59.
177 Поврзувањето со св. Сисој ја покажува врската со народното верување кој со молитва го победил
ѓаволот кој ги земал новороденчињата на неговата сестра. Види: В. Стојчевска-Антиќ, 1997, 144.
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МОЛИТВАТА ВО СРЕДНОВЕКОВНАТА
МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ:
АзбучнАтА молитвА НА ЕПИСКОП КОНСТАНТИН

1. Азбучната молитва на епискооп Константин
1.1. Големата ризница на византиската книжевност создавана на грчки јазик, има

огромно значење преку влијанието што го извршила врз сите словенски книжевности создавани на црковнословенски јазик. Затоа, науката е согласна со ставот
дека наследството на старословенската книжевност се поврзува со проблемот на
византиското наследство. (Бек, 167, 7) Проучувањата се однесуваат на методолошките, жанровските, идејно-естетските и уметничко-книжевните карактеристики и
на теолошко-обредно и естетско-лирското доживување (Велев, 2006, 81-82) на
средновековната книжевност.
Во византиската книжевност, молитвата претставува метрички состав од стихови, познат како византиска поезија. Д. Богдановиќ ќе ја дефинира на следниов
начин:
„Молитвата е поетско-реторичен жанр од лирска природа, во
форма на поетски апостроф и обраќање кон Бога, ангелите и кон
светите лица како објекти на култ. На стилски план, молитвата ги
применува и развива сите постапки и тропи што ја потсилуваат експресивноста и ја увеличуваат емотивната интонација на молбениот
говор. Структурата на молитвата обично е ритмички организирана
во низа еднакво сложени целини или во правилна смена на нагласени и ненагласени слогови.“178

Во таа насока, кога зборуваме за средновековната македонска книжевност, во
контекст на молитвата како книжевен жанр, во творечкиот процес се следат исти178 Д. Богдановић, 1980, 83.
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те карактеристики кои ги содржи византиската книжевност во поширока смисла,
во поглед на нејзината поетика. Во духот на византиските текови, во средновековната македонска книжевност, поетскиот дискурс на молитвата како устројство
ќе ги следи истите композициско-стилски и тематски обележја. Како најзначаен
пример претставуваат молитвите создадени од Кирил Философ, за чијшто извор
најзначајно сведоштво претставува неговото житие. Тој е првиот словенски поет
кој создава и живее во IX век и чиишто молитви се вреднуваат според највисоките
византиски поетски начела.
Иако од раката на Кирил Философ не стигнала ниту една автографска творба, сепак во Панонските легенди,179 се воочуваат целосно фингирани молитвени
состави. Тоа укажува на фактот дека: „распространетите молитви од византиската
книжевност не можеле да не го најдат местото во творештвото на Кирил, инспириран од побогатата книжевна ризница на Григориј (Богослов).“180
Молитвата посветена на св. Григориј Богослов науката ја смета за прва зачувана творба од Кирил. Втората молитва на Кирил, која се наоѓа во третата глава од
Панонските легенди, е посветена на божјата премудрост. Третата молитва, Кирил
ја упатува Богу пред крајот на својот живот.181
Следбеникот на делото на светите Кирил и Методиј и родоначалникот на средновековната македонска книжевност, св. Климент Охридски,182 се надоврзува на
молитвено-поетската традиција на својот учител, во своето Похвално слово. Во
ова дело, обраќањето во име на слава на делото на светите браќа, има молитвен
карактер. Од богатата химнографска активност на св. Климент зачувани се бројни канони и свештени песни, а со неговото име се врзуваат и неколку анонимни
книжевни дела од жанрот на црковната поезија.183 Исто така, неговото име се врзува и со авторството на Синајскиот молитвеник во којшто доминира исповедната
молитва. Последните научни истражувања укажуваат на тоа дека св. Климент Ох-

179 Чијшто автор е најверојатно негов ученик.
180 Македонска средновековна книжевност, 1991, 40.
181 Панонски легенди, 1987, 25-27.
182 За молитвената монашка, но и поетска активност на Климент, обемно нè информираат двете житија
од Теофилакт и Хоматијан, во кои се поместени молитвени обраќања со книжевен предзнак.
183 Служба на св. Кирил, Општ канон за Кирил и Методиј, Канон за пренесување на моштите на св. Јован
Златоуст, Канон за св. Симеон Богопримец, Азбучни стихири за Рождество Христово и за Богојавление.
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ридски е заслужен за дополнувањето на минејскиот текст и октоихот на словенски
јазик. (Поп-Атанасов, 2007, 32)
Друго авторско име поврзано со молитвата како книжевен вид во средновековната книжевност во раната јужнословенска книжевност, е епископ Константин.184 Неговото значење се состои во тоа што дал вистински пример на поетска
молитва - Азбучната молитва, којашто со своите книжевно-уметнички вредности претставува виртуозен поетски пример од X век.
Литературата не располага со оригиналната автографија на епископ Константин,185 но поседува ракописи во коишто се среќава Азбучната молитва: како
воведен поетски дел на Поучителното евангелие,186 составено од епископ Константин и во најстариот препис на Синодалниот ракопис од XII-XIII век. (Куев, 1969,
281-309) И двата ракописа се зачувани во кирилски вид.
Азбучната молитва претставува прв пример на акростих на словенски
јазик,187 преку кој, во почетните букви од секој стих е дадена по една буква од словенската азбука. Иако во преписите кои останале како културно-книжевно наследство, освен во првите неколку стиха од Азбучната молитва, не е зачуван редоследот на буквите од словенската азбука, сепак по пат на реконструкција, науката
стои на ставот дека Азбучната молитва претставува не само прв индивидуален
обид во јужнословенската книжевност,188 туку и вистински пример на словенски
акростих од X век, којшто во себе го вклучува континуитетот на византиската поезија, воопшто.
Поетскиот пример на епископ Константин не зборува само за словенскиот
одек на византиската поезија, туку и за длабоките корени коишто таа ги пушта во
развојот на црковнословенската поезија воопшто. (Jakobson, 1996, 117-122) Азбучната молитва носејќи ја во себе поетиката и практиката на византиското творење, мислење и делување, ја открива длабоката молитвена структура во себе,
1.2.

184 Епископ Константин во литературата се среќава и како епископ Константин Брегалнички, Преславски
и Константин Презвитер. За ова укажување, кое има поширок историско-научен карактер, особено му се
заблагодарувам на проф. д-р Ѓорѓи Поп-Атанасов.
185 В. Стојчевска-Антиќ, 1997, 179-195.
186 Во XV век на Азбучната молитва се пристапува како на самостојна творба, одвоено од Поучителното евангелие. Види: М. Јакимовска-Тошиќ, 2002, 152-153.
187 Во литературата се среќава и како азбучен, алфабетски акростих или абецедарум.
188 В. Стојчевска-Антиќ, 1991, 55.
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која претставува само еден висок поетски обид189 да се оправдаат самите почетоци
’на контемплативната молитва на првите пустиножители и високата теологија на
молитвениот дух‘. ( н.з.)
како поетска творба нема богослужбен карактер. Според теоријата на основната поделба на византиската поезија на химнографска
или богослужбена и некултова поезија, овој црковнословенски споменик спаѓа во
поезија со нелитургиска употреба. Тој влегува во т.н. творби од декламаторски
тип, кои функционално се однесуваат на литургиски теми, но не се исполнуваат на
литургиските служби. Затоа, од жанровски аспект Азбучната молитва треба да се
разгледува како „книжевно-поетска творба напишана во форма на молитва, но не
и како богослужбена молитва.“ (Станчев , 1985, 67)
Погледнувајќи ја Азбучната молитва како оригинален црковнословенски
споменик и поставувајќи го во контекст на молитвена творба, на надворешноформален план, стиховите се силабички и неримувани. Во почетниот стих е строго
поставен апостофот или прецизното молитвено пеење, како обраќање кон Бога:
„Јас со ова слово му се молам на Бога. “Апострофирањето стои во врска со целта на
самиот поет - обраќањето кон Бога.
1.3. Азбучната молитва
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1.4. Во теориската литература посветена на структурата на молитвениот жанр, на-

уката предлага повеќе формули според коишто е устроена молитвата. Во контекст
на книжевно-стилската интерпретација на Азбучната молитва, ние ја усвојуваме
схемата која ги содржи следниве делови: 1) благодарење 2) исповед и 3) молба
(експозиција). Сметаме за значајно да нагласиме дека формата акростих не е сврзана со ритмиката на молитвениот говор, а ниту пак со поетскиот. Таа е во тесна
врска со композициското единство на песната. Епископ Константин токму во овој
композициски аспект создава можност неговата Азбучна молитва да ги надмине
своите претходни обрасци од овој тип и да создаде творба, која по својата убавина
останува ненадминат пример во стихови од корпусот на средновековната македонска книжевност.
1.5. Содржинскиот дел посветен на интонацијата на благодарењето можеме да го
апосторофираме во следниве два стиха:
189 Ѓ. Поп-Атанасов. Македонска книжевна традиција, особено поглавијата: Старословенските
акростихови со глаголска основа и Акростихот и македонската писменост, 2001.
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„Боже на сите суштества и творител
На видливото и невидливото! “190
[bSe vse§ tvari i zi’ditel© ©
vidi½im6. i nevidim½im6©]

Иако благодарствениот тон опстојува како фон на апострофот или обраќањето: Боже, сепак за читателот е сосема јасно дека поетот предавајќи ги атрибутите
на Бога како создавач на сè, во исто време се одигрува благодарењето кое може
да биде упатувано само Богу. Благодарењето во себе содржи радост за постоењето и за животот, којшто не би бил возможен без постоење на омнипотентниот
христијански Бог. Во радоста е содржана и благодарноста на поетот изразена како
обраќање кон Бога, во чијашто суштина се одвива и самиот дијалог меѓу двете
страни.
Повикот Боже има инвокирачки карактер и тој претставува главна жанровска
карактеристика. Во повикот како хајретизам е содржана богата лирска експресија
како особен тип на организација на речта во стих. Од друга страна, молитвениот
дискурс започнува да се образува токму во овој повик. Нагласувајќи го прашањето:
кому му се упатува молитва, тогаш тоа е тесно сраснато со одговорот во поетскиот
повик: Боже (т.е. Богу, тебе Боже). Во повикот е содржана и самата дефиниција на
молитвениот говор како обраќање кон Бога.
Двата останати елементи од усвоената молитвена схема во Азбучната молитва, се исполуваат едновремено низ третиот и четвртиот стих:
„Прати го живиот Господ дух
Да ми вдахне во срцето слово“
[gSa dSha pos6li ‚ivou[aago©
da v6d6hnet6 v6 sr6d6ce mi slovo©]

Овде е содржана молбата на поетот до Бога да му даде сила да го открие Бог
во него самиот, за да може поетот да го сподели, разможи со сите оние „кои живеат
според твоите заповеди“. Тоа се сите оние кои се охристовени преку верата, како
симбол на љубовта, која е самиот Бог. Овие почетни стихови прозвучуваат со силна
190 При интерпретацијата и толкувањето на Азбучната молитва, го следиме текстот според редакција
на Вера Стојчевска-Антиќ во: Средновековен збороплет, 1996, 67-68 и оригиналниот текст во: Страници
од средновековната книжевност, 1978, 235-236, прир. В. Стојчевска-Антиќ и Х. Поленаковиќ.
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поетска надеж дека молбата ќе се исполни, бидејќи таа потекнува од длабочината
на срцето и е израз на најсилна љубов.
Следниве стихови ја збогатуваат семантиката на Бога и неговото Слово:
„Зашто е светилник на животот
Законот Твој и светлина Твоја по патеките
За оној што го бара Евангелското Слово
И се моли да ги добие Твоите дарови.“
[z5lo bo ¨st. sv5til6nik6 ‚izni
zakon tvoi. I sv5t6 st6zam
i‘e i[et6. evngel6ska slova
i prosit6 dar¾ tvo§ pri§ti]
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Симболот - светилник во овој контекст претставува топоним на христијанската
внатрешна, животна онтологија, бидејќи самиот Бог се открива како живеалиште
на светлината. Во тоа живеалиште, повторно, откривањето на Бога претставува
врвен и неприкосновен закон којшто ја покажува вистинската патека на животот,
а која започнува (од) и води повторно до Бога. Навлегувајќи подлабоко во семантичко-семиотичките димензии во симболиката на светилникот/светлината,
ќе констатираме дека таа претставува оптички симбол, којшто во теологијата на
христијанското толкување на симболиката на боите,191 ја претставува можноста
да се открие и види Бог, т.е. невидливото да стане видливо и реално за човекот,
бидејќи Бог е светлина.
Во останатите два стиха станува јасно дека Евангелието или Словото го
претставува преданието на самиот Бог за човекот, коешто тој практично го живеел
и го проповедал. Секој оној којшто живее согласно Словото кое е Божје Слово или
реч, го наоѓа вистинскиот начин да го открие Бога во себе. Како поента на овие
неколку стиха стои сознанието дека човекот треба постојано да биде во молитва за да може да стигне поблиску до Бога. Во oвој момент е јасно апострофирано
барањето на божествената природа во секој човек којшто има пример во својот
пралик.

191 Види: Л. Успенски. Теологија на иконата, 1994.
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Потврдата за можноста да се преобрази човекот низ молитвата, понатаму во
Азбучната молитва добива историски контекст, во којшто е содржана колективната преобразба, а која се однесува на покрстувањето на Словените:
„Лета сега и словенското племе
Кон крстосување се обратија сите
Кои сакаат да се наречат Твои луѓе.“
[letit6 bo n6yn5. i slov5n6sko plem3
k6 kr6[eni©.obraQti[a s3 v6si
l©di¨ tvoi. nare[i s3 hot3[e]

Прифаќањето на христијанството од страна на Словените, ја открива духовната димензија на охристовувањето којашто добива симболичен орнитолошки концепт: Лета сега и словенското племе. Овој поетски момент станува точка во која
спојувањето со Христос од страна на народот ја носи преобразбата како метаноја
на стариот човек и негово егзистирање на ново онтолошко рамниште, во чијшто
центар е откривање на Бога во себе.
Овој момент укажува на уште еден значаен аргумент којшто го двои стариот од
новиот човек. Преку книжевната форма на молитвата го откриваме индивидуалниот
момент што опстојува како зрел податок за високо ниво на религиозна свест кај човекот. Книжевната форма преку својата содржина покажува дека прифаќањето на
христијанството како религија, живот и нивниот израз низ поетските форми, ја истакнува индивидуалната црта на молитвениот дискурс. Во претходните книжевности,
процесот на индивидуализација беше во зародиш, бидејќи барањето на Бога беше
насочено надвор од човекот. За првпат во книжевноста наоѓаме вистински пример
за постоење висока теологија: како Бог да се бара во себе. Откривањето на Бога во
себе, е строго содржано во концептот на молитвата во христијанската книжевност, за
што говорат следниве стихови од Азбучната молитва на епископ Константин:
„Твојата милост, Боже, ја молат силно
Татко, Сине и Пресвети Духу,
Кој моли помош за Тебе.“
[milosti tvo¨§. be, pros3t6 z5lo
oA+e sAne. i pr5stA6yi d[e
pros3[ououmou. pomo[i \ tebe]
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Иако овој поетско-молитвен дел на обраќање е во индиректен говор, тоа го
потенцираме како голема придобивка на поетската форма, како можност која ја
користи авторот за да го пренесе историскиот, но и гносеолошкиот контекст на
христијанската молитва. Молитвениот говор подразбира изразување секогаш
во прво лице еднина како лично обраќање до Бога. Во ваквиот поетски модус на
молитвата, личниот дијалог не е исчезнат, туку е само збогатен и предаден како
кажување или пренесен како сведоштво од страна на авторот за употребата на
молитвата од словенскиот колектив.
Оваа поетски организирана молитва во себе го потенцира начелото на Светото Тројство како битен аргумент за разбирање на длабоката теолошка структура
на христијанската молитва. Токму тука го означуваме и највисокиот или најсовршениот модел на молитвен говор во историјата на молитвата и низ книжевноста,
воопшто. Таа престанува да биде инвокација, доверлива петиција или некоја друга
форма од претходните поетики на молитвениот дискурс. Молитвата во христијанскиот концепт го заокружува својот најсовршен израз погледнат од аспект на развиена религиозна свест, разработена теолошка доктрина и книжевен текст.
Индиректниот или прекажан говор на поетско-молитвениот израз во следните стихови од Азбучната молитва преминува во вистински молитвен израз. Тоа
значи дека индиректниот е заменет со директен говор на лирскиот субјект и го
означува преминот кон личното обраќање до Бога:
„Своите раце ги дигам нагоре умилно,
Да добијам сила и мудрост од Тебе,
Зашто Ти им даваш сила на достојните,
Го исцелуваш секое суштество.“
[rouc5 bo svoi gor5. v6zd5© prisno
silou pri§ti. i moudrost6 ou tebe
t6y bo da¨[i. dostinom6 silou
upostas6 ‚e. v6s3ko© c5li[i]

Во симболиката на подигнатите раце нагоре можеме да го препознаеме иконографскиот став на Богородица Оранта. Овој гест на молитвување или молење,
носи во себе космичка димензија и ја открива безрезервноста на молителот за
пристапување кон христолошките начела. Во поимот умилно се провлекува етимологијата на самата молитва како умиление или деизис.
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Поетската позиција на Орантата ја носи суштината на охристовено духовно
суштество на поетот кој е онтолошки соединет со својот Бог. За да ја оправдаме
нашата релација ’подигнати раце - Оранта’, која го воведува иконографскиот став
на Богородица, во контекст на молитвата, ќе се повикаме на теолошкото објаснување за жената која има свештенички дар онтолошки да биде поврзана со Светиот
дух (Евдокимов, 2001, 191-277), како активно начело од христолошката тријада.
Оттука, во символиката на литургиското егзистирање, жената се нарекува олтар
и ја претставува молитвата:
„Жената е Оранта, образ на душата во обожување, човечко
суштество кое станало молитва [...] Орантата, човечко кое станало
религиозно [...]“192

Во овој контекст е содржана и богатата семантика на молитвата како поим:
молба, барање, молење, славаоцу, пребивање на прагот на старото - како можност да се биде слушнат од оној кому молителот му се обраќа. Деизисот, т.е. молитвата ја содржи сета длабочина и нежност на молителот-автор во обраќањето кон
Бога. Во овој етимолошки контекст стои и признанието на понизноста на молителот пред вишата инстанца, која во христијанската книжевност се искажува како
омнипотентна. Самото моление подразбира: „начин на обраќање проследен со
умилен глас, подигнати раце, поклонување и сл.“193
Схематската структура на книжевната молитва којашто се однесува на молбата, во Азбучната молитва понатаму продолжува да се развива како едно длабоко
молитвено пребивање во Бога, коешто станува семиотика на вистинската теологија на духот. Прифаќањето на лирскиот субјект на христијанското начело, книжевниот дискурс ни го открива како признание, но и како една поетска исповед која
завршува со амин, во коешто е содржан Бог во триедниот ипостас, како алфа и
омега на сè и на сите времиња.
1.6. Во однос на теориско-книжевното пристапување кон молитвениот дискурс на

Азбучната молитва, неопходно е да го нагласиме сфаќањето за елементот на авторството во византиската книжевност Иако, науката којашто се занимава со овој
192 П. Евдокимов, 2007, 28-29.
193 P. Skok, 1972, 451-452. Leksikon sveznanje. Sinonim i srodne reči, 1974, 356-357. М. Snoj, Slovenski etimološki
slovar, 2003, 411-412.
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феномен заклучува дека во него нема авто-експресија (Любарский, 1999, 338-354),
туку во него е рефериран елементот на отсуство на индивидуалноста, личната или
субјективна димензија, сепак мора да подвлечеме дека стилистиката во јазикот на
средновековната книжевна молитва го содржи индивидуалниот печат на авторот. Во
овој контекст не упатуваме само на ’потписот’ на епископ Константин194, туку пред сè
ја истакнуваме емоционално-обоената метафора во поетскиот јазик, како основа за
нашата констатација. Иако, еден од најголемите химнографи св. Јован Дамаскин во
поетска форма запишал едно од најголемите креда на византиската химнографија,
во коешто е содржана ’мас-експресијата’: ’Јас нема да кажам ништо лично’, сепак ова
се однесува на христолошкото правило кое станува правило на секој христијанин и
секој поет - да стои надвор од личната нота во експресијата, заради можноста да се
отстапи од вистинската теологија на духот, а наспроти неа да ги буди страстите и емоциите. Химнографот треба да стои зад својот архетип кој е Бог:
„Химнографот се крие зад Оној кому му приготвува пат до
домот од битието на секој богобарател. Тој намерно не го изразува своето јас, своето место или време. Поетскиот сензибилитет е
олицетворен во триипостасниот Бог и прозбата за надеж, помош
и љубов.“195
130

1.7. Во авторската црта на византискиот поет преку молитвата како книжевна форма, можеме да откриеме поетски свештеник: тој е олицетворение на Христос, на
христијанското архетипско начело коешто повикува на литургиски однос на заедницата, како единствен пат да се стигне до икономијата на спасението. Тргнувајќи
од ваквата свештеничка позиција на византиската книжевна молитва, се навраќа194 Сметаме дека е исклучително значајно да ги нагласиме современите научните дискусии околу
вистинското авторство на Азбучната молитва, кои сè уште не се доведени до својот крај. Иако
Поучителното евангелие ја содржи Азбучната молитва како свој уводен поетски дел, на којшто подоцна
(XV) му се пристапува како на самостојна поетска творба, како и најстариот препис на Синодалниот ракопис (XII-XIII), сепак останува дискутабилно прашањето дека може зад авторството на овој поетски
текст да стои и името на Кирил Философ. Ако се земе предвид и монашкиот амбиент како значаен аргумент на средновековниот период на живеење и творење, кога најчесто авторите не се потпишувале
зад своите текстови или пак, се потпишувале под псевдоним, и нашиот текст во таа насока го остава отворено прашањето за вистинското авторство на Азбучната молитва во очекување на новите научни
истражувања и придобивки во поглед на оваа дискусија.
195 С. Санџакоски, 2001, 194-195.
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ме повторно на самите почетоци на говорот на молитвата и нејзиниот семиотичкоантрополошки аспект во којшто го откривме звукот, музиката, инвокирањето на
Музите и првобитната поезија..
Тогашното начело на првобитната свест кое ја носеше сакралната историја на
човекот кој тежнееше за хармонија со непознатото, светото и со натприродното - го
содржеше почетниот импулс на литургичниот однос со Бога. Христијанскиот молитвен дискурс го маркира истото тежнение на човекот за космизација на нарушената природа во себе по падот и нејзиното хармонизирање низ христоцентричноста,
како свештенички чин на поезијата. Поетската молитва се прекодира во литургија.
1.8. Во Азбучната молитва преку азбучниот акростих, всушност доминира идејата

за афирмација на словенската азбука. (Јакимовска-Тошиќ, 2002, 152) Од друга страна, самата семантика во називот Азбучната молитва стои токму таквата свештена
историја на просветителскиот чин, којшто има спасителска улога, олицетворен низ
христијанската теологија. Азбуката како основен лингвистички водич за христоцентричниот поет и човек воопшто, станува онтолошки именител на хармонизирање.
Во тој контекст, Азбучната молитва како книжевна молитва станува потврда на
новозаветната синтагма: моли се за непријателот. Молитвата скротува зло, страст
и распаѓање за темнината да стане светлина, незнаењето - знаење, а човекот во себе
да ја открие својата божествена природа според архетипот на својот Учител - Христос.
Затоа, молитвениот дискурс на Азбучната молитва од епископ Константин го истакнува ова темелно начело кое ја содржи богата семантика на Учителот низ метафората
на светлината како мудрост, Слово како предание од Учителот и триипостасниот Бог:
„на Таткото, Синот и Светиот Дух
кому му припаѓа честа, власта и славата
од сите созданија и живи суштества
во сите векови и навека. Амин.“
[oScou sSnou i pr5sStououmou dShou
¨mou’e +6st6 i dr6’ava i slava
ot6 vse§ tvari i d¾hani§
v6 vs3 v5k¾. i na v5k¾ amin6.]
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СЕМИОТИКА НА МОЛИТВА

I. Молитвата е сложена семиотичка категорија. Таа во себе ја содржи бинарната опозиција, и во етимолошка и во теоретска смисла. Како вонкнижевна појава,
таа е врзана за егзистенцијално-социјалните функции, насочени кон процесот на
концептуализација на примитивната свест, како чин на осознавање и космизација.
Оттука, молитвата престанува да биде само знак на крикот, обраќањето, желбата
и слично. Таа станува текст којшто во себе апсолвира хиерархија знаци насочени
кон структурирање на животот на човекот низ митско-магиско-ритуалниот чин,
како акти коишто ги практикувала одредена група во предкнижевното доба.
Од што е изграден текстот на примитивната молитва како семиотичка категорија? Определувајќи ја молитвата како пред-книжевен текст, во општата релација знак-означено, ја маркираме комуникацијата меѓу желбата на примитивната
свест да се заштити од силите на непознатата природа и да спознае што таа реферира. Оттука, молитвената форма низ крикот, барањето, извикувањето, магиските
формули на врачот, евокациите и сл. како орален говор и ритуално-обредните церемонии, како визуелни и екстерирони единици на текстот на молитвата, ја даваат
знаковната карактеристика на молитвата во пред-литерарноста. Во однос на молитвата како знак, се открива одговорот за нејзината суштина и постоење: преку
молитвениот говор се искажува нејзината форма, содржина и симболика. Затоа,
молитвата му е иманентна на семиотичкиот пристап.
Вториот семиотички показател содржан во категоријата означено, го открива
јазикот на молитвата којшто стои во врска со нејзината прагматика или: како
таа треба да се разбере, т.е. што говори молитвата низ своите изразни форми.
Централниот интерес во овој контекст е насочен кон дешифрирањето на особените
молитвени постапки. Вклучувањето на знакот и означеното во молитвениот говор,
го подвлекува интересот кон прашањето: Што сè влегува како знак во нејзиниот
текст и каква е природата на тој знак?
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Говорот како средство за комуникација во предкнижевен контекст, вклучувајќи вокални карактеристики со сиромашна и неразбирлива синтакса, ја определува природата на знакот на молитвата како иконична. Ваквиот говорен израз
ја подразбира надворешната сличност меѓу знакот и ознаката, т.е. структурата на
знакот и неговата суштина. Така, условниот знак од природниот јазик, на фонот
на друг - означителскиот, станува второстепен знак, реферира слично со слично и
ја објавува својата природа како иконичен знак: иконичниот знак (Eko, 1973, 118)
репродуцира облик на вистинска релација на којашто се однесува. Во предкнижевниот говор, молитвеното обраќање е насочено кон некаква виша стварност,
дух, божество, подоцна Бог. За човекот таа стварност е непозната и во таа смисла
заканувачка. Оттука, семиотичката карактеристика на молитвениот говор ги изразува токму особините на својот денотат: стравот - низ желбата тој да се надмине,
да се придобие како добро.
Во овој контекст ја откриваме релацијата пралик-лик (архетип-тип) содржана
во молитвениот текст од протокнижевниот период. Семиотиката на оваа релација
упатува на означувачкиот момент: говорот [упатен] кон праликот [непознатото,
кое е горе како закана, но и како спас], го претставува емоционалниот внатрешен амбиент на примитивната атмосфера низ стравот. Затоа сметаме дека оваа
архетипска релација ја открива природата на семиотиката на говорот на молитвата како антрополошки момент, којшто подоцна ќе се задржи како константен
елемент и во молитвата како книжевен факт. Тој ќе го смени својот контекст низ
книжевните средства, но ќе ја задржи својата константна црта како конститутивен, пред сè иконичен знак на разните дискурси на молитвата како библиски текст,
теолошки аргумент, жанровско-книжевен, визуелен, културолошки факт: тоа е
дијалошката врска, чинот на обраќањето како чин на заштита, сигурност.
Молитвата како говор, јазик и дискурс го открива скриеното на оригиналот
низ своите историски и теоретски контексти. Во таа насока, сакралната димензија на молитвата се открива низ потребата за осознавање, а во својата највисока
форма, молитвениот говор ја стекнува својата внатрешна, интимна, онтолошка
маркираност во исихастичката молитва, којашто подразбира откривање на скриеното во себе - христијанскиот Бог како љубов [бесконечност].
Иконичната релација архетип-тип, не се однесува само на категоријата трансцендентна стварност. Затоа нејзиното пренасочување кон книжевниот интерес за
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молитвата стекнува конструктивно, но и конститутивно обележје. Тоа се обелоденува на план на авторство: архе-автор = индивидуален автор, на план на жанр:
архе-жанр = книжевен жанр, на план на јазик: архе-говор = јазик, писмо, дискурс,
метајазик, текст, на план на стилско-изразни средства, на план на теологија, гносеологија, социјално-егзистенцијален, ритуално-религиозен, естетско-етички и
културолошки план.
Погледнато од аспект на книжевен контекст на молитвата, таа во себе го содржи секое -архе на молитвениот говор во предлитерарниот период. Ова укажува на
еволутивната и моделативната фаза на јазикот, т.е текстот на молитвата. Но секоја
еволуција и модификација на молитвениот израз, без исклучок, започнува од тоа
иконично -архе како содржател на нејзиниот иден развој.
Како најдобар пример за оваа релација претставува репрезентативниот корпус на хеленското, еврејското и христијанското книжевно наследство, со посебен
акцент на византиската поезија (вклучително литургиско-евхаристичната и небогослужбената) како и преводната црковнословенска ризница со истакнати примери на ритмички организирана молитва. Она што како супстрат од своето (предлитерарно) -архе го содржи книжевната молитва, е дијалошката врска меѓу поетот
и божествената стварност. Покажувајќи на овој факт, поетот низ поетско-стилски
и книжевни средства ја озаконува молитвата во миметично-јазична (Hamburger,
1976, 229) и лингвистичка материјализација. Молитвата станува книжевно дело.
Молитвата како инструмент за сознание тежнее кон својата универзализација
како книжевен феномен низ ритам, стих, метрика. Поетското јас пофалува, повикува, моли, исповеда и објективно е насочено кон истата цел кон којашто беше насочена и примитивната свест. Читателот на тој начин станува учесник во поетската
молитвена церемонија. Поетскиот лексис на молитвата овозможува репетиции на
архе-супстратот преку химничниот одглас на апстракцијата и книжевната етикеција (Лихачов, 1972, 132-137), како знак на духовното, безвременското, вечното и
возвишеното. Така молитвата како предлитерарен феномен се заокружува себеси
како книжевен текст којшто во себе ја вклучува иконичноста на книжевниот знак.
Текстот на молитвата станува текст на културaта, бидејќи го реферира
„општиот систем на семиотичко претставување на начинот на којшто се доживува
светот.“196 Во тој контекст, молитвата од говор како орално-вокално-ономатојпески
196 B. A. Uspenski, 1979, 216. Види и: Б. А. Успенский, том 1, 1996.
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II. Говорот на молитвата посветен на феноменот на молитвата, своите почетни позиции ги лоцираше во прашањето за потеклото за молитвата, кое е тесно
врзано со потеклото на човекот. Овој антрополошки контекст беше заснован врз
следново сознание: дека големите цивилизации, или воопшто цивилизацијата е
родена од стравот на човекот. Оттука, прашањето: што постоело пред да настане
цивилизацијата како организиран начин на живеење со култура и писмо, беше
логично што потеклото на молитвата го врзавме со прашањето: на кој начин, во
која форма, во каков контекст и со каква функција постоела таа пред да биде родена цивилизацијата. Бидејќи, потеклото на молитвата само по себе е археолошко
и антрополошко, а контекстот на овој труд природно се прошири и на книжевните
аспекти, тогаш, прашањето за потеклото на молитвата неминовно го вклучи и
нејзиниот пред-книжевен контекст во архаичните поетики како архе-вид којшто
припаѓа на оралноста и примарните или усни видови. Односно, одговорот за нејзиното потекло и понатамошен развој лежи во првите облици на човечка свест
со синкретичен карактер: мит, магија, ритуал, обред. А нејзините понатамошни
форми зависат од степенот на духовноста и религијата во којашто таа се проучува,
како и разниот адресат кон којшто таа била упатувана. Затоа истражувањето за
потеклото на молитвата беше прашање кое го поставивме во рамки на:
1. етимологијата
Една од можните дефиниции на молитвата е барање добро. На различни
нивоа на култури, барањето добро се врзува со различни начини на кои човекот
барал добро. Оттука, користејќи ги придобивките на лингвистиката, примитивната свест во предворјето на човечката култура опстојувајќи низ митско-магискиот
начин на мислење, барањето добро го остварувала преку принесување на жртви
на оној кому му се обраќала за да го смилостиви. Поимот на жртвата со развојот
на културата ќе добива своја посовршена и попродлабочена содржина, за на крај
во христијанството Бог да се жртвува за човекот. Оттука, молитвата како барање
добро низ жртвата, подразбира акт насочен кон вишата, непозната стварност, а
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понатаму со развојот на цивилизацијата молитвата станува дијалог со таа виша
стварност или Бог;
2. молитвата како предлитерарен феномен
Кога зборуваме за феноменот молитва во примитивните култури кога човекот немал свест ниту за себе, ниту за просторот околу себе и процесите во природата, тогаш архаичната поетика ни го отвора прашањето: како тогашниот човек
гледал на сè она што се случува околу него, а не го познавал и како се борел со
непознатите сили за да опстане? Науката е согласна дека во напорот на таквиот човек да создаде ред во својот живот и природата, му користела магиско-ритуалната
кореографија како космогониски чинител и негов прв, архе говор којшто е секогаш
насочен кон нешто или некого;
3. предлитерарен контекст на молитвата
Сметаме дека, откривањето на одговорот врзан со прашањето за потеклото
на молитвата во примитивната култура, каде зачувувањето и одржувањето на
космогонијата, т.е. животот - е елементарен чинител, треба да го лоцираме како
одговор каде молитвата ги има атрибутите на егзистенцијален, ритуално-обреден-музички чин како првични говори на човекот. Говорот на молитвата во овој
контекст е говор за внатрешниот примитивен духовен свет којшто тежнее да се
космизира;
4. молитвата е...
Кога зборуваме за молитвата во примитивната култура, не можеме да констатираме дека таа е и примитивна во својата суштина, бидејќи нејзиниот говор
е составен од неколку сложени чинители, кои понатаму ги среќаваме како константни елементи не само на молитвата во другите повисоки нивоа на култура,
туку тие како архе-форми, будат реминисценција во сите изрази на молитва и во
книжевен контекст. Она што се менува, нема да биде суштината, туку формата на
молитвата;
5. прототип на книжевна молитва
Тоа, од една страна е примитивната молитва, којашто подоцна е истисната
од ритуалната, но само во однос на формата. Тие заедно го носат емоционалниот
говор на древниот човек, којшто по својата природа е сликовен, бидејќи е врзан
со категоријата простор како закана, но и како почит којашто требало да се освои.
Затоа и првите молитви не му биле упатувани никому. Подоцна, кога стравот се
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намалува, слободната и спонтана молитва станува форма на ритуални формули,
т.е. церемонијална;
6. форми, карактеристики и функции на протолитерарната молитва
Првите форми на молитвата се врзани со магиско-ритуалниот концепт за
сфаќањето на животот, коешто е насочено кон обновата на животот на органско
ниво. Во овој концепт нема место да зборуваме за вистинска молитва, којашто
секогаш подразбира вистински однос со Бога како спознание, длабок духовен, онтолошки потенцијал. Се работи за први и примитивни форми на молитвата која
низ својата орална експресија означува изблик на невербализирана желба да се
победи лошото и заканата од егзистенцијален аспект, во насока на редот. Тука паѓа
и зачетокот на развојот на културата, каде желбата за знаење ќе стане спознание,
поим - како функција, а не како чувство;
7. семиотика на протолитерарна молитва
Говорот на молитвата е знак за потребата на човекот за космизација. Таквиот знак упатува на потребата на човекот да се антиципира во светот којшто е
непознат за него, да го хармонизира стравот, непознатото, коешто станува свето,
трансцендентно, божјо. Оттука, молитвата како семиозис на првичниот говор на
човекот од емоционална експресија на оралноста се заокружува во својот книжевно-поетички свет;
8. семиотика на молитвата во хеленската книжевност
Вокално-телесниот говор на примитивната молитва во хеленската книжевност станува книжевен говор преку обраќањата до Музите како божествени битија
во Илијадата и Одисејата. Овој премин - од орален говор во запис - означува
премин и на самиот адресат кому му се упатуваат молитвите во хеленската култура. Од друга страна, ако молитвите во примитивно-ритуалната молитва не му беа
упатувани никому, од најраните записи на хеленската книжевност забележуваме
обраќање не само кон божествените битија, туку кон раскошниот политеистички
пантеон, чијшто центар е сепак празен, заради отсуството на врховен авторитет.
Оттука, молитвите се упатуваат кон антропоморфни богови блиски до луѓето, но
сепак тие припаѓаат на вишата инстанца сместена на Олимп.
Затоа молитвата во хеленската култура нема карактеристика на вистинска
молитва, туку молитва со инвокирачки, т.е. повикувачки атрибут за помош. Хелените молат за да го зачуваат етичкиот поредок на нештата, но нивниот однос кон
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нештата е сè уште на површинско ниво, бидејќи сè уште не постои развиена свест
за процесите на нештата, туку само за нивната надворешна страна. Но, она што
ја разликува молитвата во хеленската култура од претходните, не е само тоа што
таа го стекнува својот книжевен контекст, туку и антропоцентричната димензија за
постоењето на човекот, т.е. почетното сознание на човекот за самиот себе;
9. книжевни форми на моливата во хеленската книжевност
Тие им припаѓаат пред сè, на формите на светата или хиератската поезија,
преку коишто се повикува, се тажи, но во исто време и се возвишува јунакот кој
е изедначен со Бог. Оваа карактеристика на молитвата во хеленската книжевност
претставува значајна забелешка за адресатот на којшто му се упатуваат молитвите, т.е. тие им се упатуваат на јунаци;
10. светата историја го носи печатот на еврејската молитва
Молитвата во еврејската книжевност носи значајна одлика којашто се врзува со надминување на концептот за митското потекло преку историскиот аспект.
Еврејскиот Бог се јавува како централен авторитет којшто има контрола врз историјата на избраниот народ. Оттука, историското е секогаш во корелација со божјото. Преку еврејската молитва откриваме дека животот не се обновува со магиски
принципи, туку со молитва, којашто започнува да постои не како акт кон вишата
стварност, туку како дијалог со Бога. Молитвата станува сакраментална, литургиска, дисциплинирана, семантички поткрепена врз начелото да се биде, како лична одлика на богот Јахве;
11. молитвата како библиско-книжевен вид
Како книжевен жанр, молитвата се јавува во псалмите, кои го носат врвот
на еврејската поезија. Во овој контекст, книжевната молитва добива можност за
висока стилистичка анализа преку својата најзначајна одлика која не е метричка
– паралелизмот;
12. Исусова молитва
Молитвата во христијанската книжевност претставува најзаокружен антрополошко-естетички вид, чијшто контекст произлегува од високо разработен и развиен теолошко-догматски концепт на толкување. Молитвата подразбира личен,
интимен дијалог на човекот со Бога, чијашто крајна цел е метафизичко-мистична:
откривањето на божјата димензија на човекот и неговото постоење. Во таа насока,
Исусовата молитва претставува предание на умносрдечната или молитва на ср-
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цето, којашто се говори низ тихување како внатрешна состојба, за да може Бог да
проговори во срцето. Името на Бога во молитвата има космичка димензија;
13. Господова молитва
Највисоката цел на оваа молитва се однесува на искупувањето на целиот човечки род. Оттука, христијанскиот молитвен дискурс, природно ја потврдува космичката содржина. Господовата молитва има практична цел којашто се однесува
на сосредоточувањето на човекот во Бога, но и уподобувањето на Бога во човекот.
Оваа комуникациска димензија низ процесот на кенозата, зборува за позиционирање на молитвата како барање за длабок внатрешен духовен чинител, во коешто
како одговор - човекот го добива самиот Бог;
14. молитвата во византиската поезија – псалмопеење на душата
Византискиот книжевен молитвен модел ја содржи идеолошко-религиозната
матрица на христијанскиот поглед на свет, во чијшто центар се наоѓа духовниот
апсолут на Триедното божество. Молитвата во византиската поезија претставува
поетска егзегеза на христоцентричната и тријадоцентричната тајна во рамките на
богослужбениот процес како литургиска поезија, од една страна. Од друга, поетската молитва во оваа книжевност, којашто не влегува во литургискиот чин, низ
своите дидактички и стилистички квалитети не отстапува од кредото на христијанската теологија насочена кон преобразениот човек.
15. молитвени жанрови
Молитвата во книжевна смисла претставува метрички состав наречен византиска поезија. Во раскошниот жанровски систем на византиската поезија, молитвата е природно инкорпорирана како лирско-поетска творба со канонизирана
структура, но со можност за високо естетско, теолошко, книжевно-теоретско толкување;
16. Азбучната молитва
Таа е врвен естетски пример од X век на словено-византиското книжевно наследство коешто нема литургиска функција, но во себе содржи литургиска тема.
Погледната од аспект на традиција, Азбучната молитва на епископ Константин
претставува словенски одек на византиската поезија во поглед на темата, формата, структурата, поетските начела, но од друга страна го отвора и патот на црковнословенската поезија како висок поетски обид. Азбучната молитва претставува
податлив документ за книжевно-стилска и семантичка интерпретација, како и за
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теоретско промислување на прашањето за авторството – коешто е индивидуално,
но не е авто-експресивно заради тоа што средновековниот поет го апстрахира своето лично јас во име на свештеното, кое е олицетворение на Христос како поетски
архетип.
Оттука, монографскиот труд Говорот на молитвата претставува заокружување на една антропо-семиотичка, теориско-херменевтичка и книжевна
контекстуална рамка на текстот на молитвата, како еден од јазиците на кои
говори културата. Повеќеслојните пораки на текстот на молитвата даваат можност
тој да биде прочитан како предкнижевен и антрополошки прегрнувајќи го природнојазичниот знак, и како книжевен второстепен јазик и како метајазик, во еден
правопропорционален однос на самостојно организирана целина во феноменот
молитва.
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ABSTRACT: THE SEMIOTICS OF PRAYER
I. Prayer [, , , , molítь,
prosi] has existed since the earliest times of man’s existence and thus acquired the
most diversiied forms of pattern and expression. Albeit throughout history it evinces
versatile forms (devotion, invocation, act of trust, supplication-petition, praise giving,
gloriication, psalm, hymnographic forms, and other), nevertheless, its most profound
gist has stayed unchanged, and it itself has remained the centerpiece of the spiritual
life.
Within the framework of the pre-literature context of prayer, we ascertain the
possibility to deine prayer as an existential, ritualistic, social, and musical act, as well
as the irst speech of man that is onomatopoeic in nature. Therefore, the existence of
prayer in the archaic poetry is related to its existence as an archetype that transferred
its constant elements and the forms of the speaking genres to the later prayer forms
in literature, understood as the derived genre forms of high stylistic and poetical
connotation.
By changing its external form and maintaining its internal essence as an address, a
dialogue, a speech, and language, in the act of communication with the transcendental
reality, in the literary period prayer expands its context, establishes itself, and thrives
in several directions that disclose its function, too: as a literary-scientiic and artistic
category, it realizes a relationship with the archetypal, the theological, the aestheticethical, the biblical, the liturgical, the anthropo-semiotic, the linguistic-poetical, and
the stylistic expression.
The earliest record testifying to the existence of prayer in literature originates more
than 5000 years ago (Keller, 1987, 9), which means that language, myth, religion, art,
and literature are higher forms that surpass its organic nature. They are the cognitive
forms of man that emerge in the wake of the pre-religion era. The airmation of the
concept of prayer starts as the archetype, and, as a result of its development throughout
history, it becomes a literary genre in the Hellenistic, Jewish, Christian, Byzantine, and
the Old Slavonic literatures, wherein it attains the form of a poetic-rhetorical genre that

143

arhepoetika na molitva

144

not only retains the communication with the higher form of reality but also supplements
it with highly developed poetical and stylistic means of expression.
The development of the prayer discourse in a literary text, that intrinsically absolves
the methodology of semiotics, reveals that the stylistic, culturological, sociological, and
anthropological context of prayer across time is and has invariably been a profound need
of man. Using the semiotic approach, this monograph The Discourse of Prayer expands its
ield of research to the level of discourse, the theoretical-poetical, the contextual, and the
classifying establishment of prayer as a literary genre. The existence of the plethora of
prayer forms in the pre-literature period enabled us to structure a hierarchy among them
and create a genealogical classiication of the oral forms or the archetypes. However,
any scientiic classiication remains subsisting only within its given relative context, for
it would refer only to the theoretical and not the historical level. Thus the assertion we
confronted is contended through the impossibility to ascertain which prayer form is the
irst one [], that is, the one from which all the others were derived. Therefore, the
research of this aspect concludes with one generalized construct on the typology, but
not on the chronology of the oral prayer forms.
On the other hand, the prayer discourse in Jewish and Christian literatures, in
particular the examples of Byzantine poetry - that stands out by way of its rich genre
classiication of prayer, amongst which special emphasis is laid as on the liturgicaleucharistic poetical genre - reveals a deep reminiscence of the archetypes that retained
the constitutive element of the prayer text in the later literary periods, namely, the
existence of two sides that are connected through the principle of a dialogue. As an
anthropological-semiotic phenomenon, this communicational dimension of the prayer
induces its development as a literary genre as well, thereby bringing our research of
prayer as a highly aesthetical act of artistic creation to a close.
II. Prayer is a complex semiotic category. It inherently contains a binary opposition,
both in the etymological and the theoretical sense. As an extra-literature phenomenon,
it is related to the existential and social functions geared toward the process of the (self)conceptualization of the primitive awareness, as an act of cognition and cosmization.
Hence, prayer ceases to be only a sign of a scream, petition, desire, and alike; instead, it
becomes a text that has absolved within itself a hierarchy of signs aimed at introducing
structure into man’s life through mythical-magical-ritualistic acts, acts practiced by a
certain group of people in the pre-literature period.

govorot na molitvata

As a semiotic category, what does the text of the primitive prayers consist of?
Establishing prayer as a pre-literature text, within the general relation sign –denotation,
we register the communication between the desire of the primitive awareness to ward
of the forces of unknown origin and acknowledge what they refer to. Hence, the forms
of the prayer through a scream, a petition, magical formulas of a diviner, evocations,
and alike; as oral speech and ritualistic-rite ceremonies; and as visual and external
units of the prayer text enhance the symbolical facet of the prayer in the pre-literature
period. Prayer as a sign entails the answer to its essence and existence: by way of the
prayer discourse, its form, content, and symbolical meaning are rendered. Thus, prayer is
immanent to the semiotic approach.
The second semiotic indicator contained in the category of the denotate yields
the connection of the language of the prayer to its pragmatic use: how should it be
understood, that is, what does prayer convey through its expressive forms? Within this
context, the pivotal point of interest is focused on the decoding of the distinct praying
procedures. The incorporation of the sign and the denotate (the referred) in the prayer
discourse underscores the interest in the question: what (all) can be comprised in its text
as a sign, and what is the nature of the sign?
As a means of communication in the pre-literature context, including vocal
characteristics of poor or inarticulate syntax, speech designates the nature of the sign
in the prayer to be that of an icon. Such communicational expression presupposes an
external similarity between the sign and the denotate, that is, the structure of the sign
and its essence. Thus, the conditioned sign of the natural language, of the level of the
other – the denotate, becomes a derived sign that refers similar to similar and proclaims
its nature to be icon-like; the iconic sign (Eco, 1973, p.118) reproduces a form of the real
relation it refers to. In the pre-literature speech, the content of the prayer is addressed
to a higher form of reality, a spirit, a deity, and, later on, God. For man, that reality is
unknown, and therefore threatening. Hence, the semiotic characteristic of the prayer
discourse renders the very features of the denotate: namely, fear – through a desire to
overcome it, and, in turn, to win it over as some kind of good.
Within this context, we discover that the relation archetype-type is contained
in the prayer text from the pre-literature period. The semiotics of this relation suggests
the designated moment: speech (addressed) to the archetype (the unknown, that looms
above like a threat, but at the same time, a salvation, too) represents the inner emotional
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ambience of the primitive atmosphere through fear. Thus we deem that this archetypal
relation discloses the nature of the semiotics of speech as an anthropological moment,
that will be retained as a constant integral element in the prayer as a literary fact. Even
though it will change its context by virtue of various literary devices, it will keep its
constant feature as a constitutive, by and large, iconic sign of versatile prayer discourses
as a biblical text, a theological argument, a genre-literary, visual, and cultorological fact:
its relationship is one of a dialogue, an act of addressing in the attempt to seek protection
and safety.
Through its historical and theoretical contexts as a speech, language, and discourse,
prayer decodes the intricate hidden meanings of the original. Here, the prayer’s sacral
dimension is ascertained in the need to understand, and in its highest form, the
discourse of prayer acquires its most intimate, ontological distinction in the hesychastic
prayer, since it presupposes a discovery of one’s innermost hidden – the Christian God as
love (ininity).
The iconic relation archetype-type does not only refer to the category of the
transcendental reality. Therefore, its re-shifting towards the literary interest of prayer
gains both constructive and deconstructive features. This is revealed in the ield of
authorship: arche-author = individual author; in the ield of genre: arche-genre =
literary genre; in the ield of language: arche-speech = language, alphabet, metalanguage, text; in the ield of the stylistic-expressive means, in the ield of theology,
gnoseology, the social-existential, the ritual-religious, the aesthetic-ethical, and the
cultorological ield.
The literary context of the prayer contains within itself every arche of the prayer
discourse from the pre-literature period. This implies the evolutional and modelational
stages of the language, that is, the prayer text. Notwithstanding these alternations,
every evolution and modiication of the prayer mode (expression), without exception,
starts with that iconic-arche as a bearer of its future development.
The supreme example of this relationship is illustrated with the representative
output of the Hellenic, Jewish, and Christian literary heritage, with a special emphasis
laid on Byzantine poetry (including the liturgical-eucharistic and the non-liturgical), as
well as the transitional Old Slavonic heritage with eminent examples of the rhythmically
organized prayer. What the literary prayer contains from its (pre-literature) arche as
its substratum is a dialogical relationship between the poet and the divine reality.
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Highlighting this fact, the poet, employing his poetic stylistic and literary devices, codiies
prayer in a mimetic-language (Hamburger, 1976, 229) and linguistic materialization.
Prayer becomes a literary work of art. As a cognitive instrument, prayer strives towards
its universalization as a literary phenomenon through rhythm, verse, and meter. The
poetical I praises, invokes, beseeches, confesses, and objectively strives toward the same
goal as did the primitive awareness. In that fashion, the reader becomes a participant
in a poetical praying ceremony. The poetical lexis of the prayer enables repetitions of
the arche-substratum through the hymnical resounding of the abstraction and literary
etiquetting (Likhachev, 1972, 132-137), as a sign of the spiritual, timeless, eternal, and
elated. Thus, prayer as a pre-literary phenomenon asserts itself as a literary text whose
constituent part displays an icon-like quality of a literary symbol.
The text of the prayer becomes a text of culture because it references “the universal
system of semiotic representation in a way the world is perceived.”197 Thus, from speech as
an oral-vocal-onomatopoeic expression of the inner feeling of the primitive awareness,
prayer becomes a discourse that, as a semiotic activity, inserts its meanings into the
time-space ambience, the literary-language, and the cultorological context.
III. Our scholastic research, The Discourse of Prayer, dedicated to the phenomenon
of prayer, located its initial positions in the question on the origin of prayer, which is
cognate with the origin of man. This anthropological context has its underpinning in
the following data: that great civilizations, or civilization as such, emanated from man’s
fear. Hence, the question: what had existed before civilization as an organized way of
life featuring culture and alphabet came into being – we logically linked the origin
of prayer to the following question: in what way, in what form, in what context, and
with what function it existed. As regards the origin of prayer per se, it is archaeological
and anthropological, and the scope of this work is limited to its literary aspects; thus,
the question on the origin of prayer inevitably includes its pre-literature context in the
archaic poetics as an archetype that belongs to the oral expression and the primary
types. To wit, the answer on its origin and further development rests in the irst form of
human awareness, which is syncretic: myth, magic, ritual, and rite. And its subsequent
forms depend on the level of spirituality and the religious life it is studied in, as well as

197 B. A. Uspenski, 1979, 216. see also: Б. А. Успенский. Семиотика, истории. Семиотика кулътуры (vol.
1), 1996.
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the diversiied addressees it targeted. Therefore, the study of the origin of prayer is the
question we contended within the ields of the following:
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1. etymology
One of the possible deinitions of prayer is seeking good. At diferent levels of
cultures, seeking good is related to diferent ways in which man was searching for good.
Hence, using the assets of linguistics, the primitive awareness dwelling in the foyer of
human culture and subsisting by way of a mythical-magic mode of thinking, realized its
pursuit of good through sacriicial ofering to the one it intended to appease. With the
development of culture, the concept of sacriice will get its more perfect and deepened
content, ending with Christ’s ultimate sacriice for humanity. Hence, prayer as seeking
good through sacriice presupposes an act addressed to a higher, unknown reality, so
that with the development of civilization, prayer becomes a dialogue with that higher
form of reality or God;
2. prayer as a pre-literature phenomenon
When tackling the phenomenon of prayer in primitive cultures, when man had no
self-consciousness and no awareness about his environment and processes in nature in
general, the archaic poetics raised the following question: how then did man perceive
the world around himself, and failing to grasp it, how did he ight against unknown
forces in order to survive? Scholars agree that in the attempt to introduce order in his life
and nature, man used magic-ritualistic choreography as a cosmogonic agent, and his
irst arche speech that is always addressed to something or someone;
3. pre-literature context of prayer
Hence, we deem that the answer to the question of the origin of prayer in
primitive cultures, wherein the preservation and sustenance of cosmogony, that is, life
is an elementary agent, should be ascertained as an answer by way of which prayer
appropriates the attributes of the existential, the ritual-rite-musical act articulated as
the initial speech of man. In this context, the discourse of prayer is a speech disclosing a
primitive spiritual world that strives towards cosmoginization;
4. prayer is…
Despite the appellation ‘primitive’ when referring to the prayer in primitive cultures,
we cannot maintain that it is primitive in its essence because its speech consists of
several complex factors, that are further on encountered as constant elements in other,
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more advanced forms of culture; thus, by the same token, in all their expressive forms,
they, in turn, invoke reminiscences in literary texts to the same extent. Thus, what is
changed is not the essence but the forms of the prayer
5. prototype of the literary prayer
On one hand, it is the primitive prayer that was later superseded by the ritual prayer,
however, only in terms of its form. They both carry the emotional speech of the ancient
man – visual in its nature - since it is linked to the category of space both as a threat
and as an awe-inspiring challenge that should be conquered. Therefore, the irst prayers
were not addressed to no one and nothing in particular. In later periods, when fear was
bridled, the free and spontaneous prayer adopts the form of ritualistic formulas, that is,
it becomes ceremonial;
6. forms, features, and functions of the pre-literature prayer
The earliest forms of prayer are related to the magic-ritualistic concept of
understanding life, which is practiced for the purpose of the renewal of life at the organic
level. Therefore, within this concept, we cannot talk about a (genuine) prayer, since it
presupposes a genuine relationship with God as a revelation and a profound spiritual
and ontological potential. Instead, here we encounter the irst and primitive forms of
prayer: through its oral expression, it conveys man’s non-verbal desire to defeat evil and
threat lurking in everyday existence and introduce order instead. It is at this time, when
the thirst for knowledge will become comprehension, a concept – as a function, not as a
feeling, that the development of culture sets in;
7. semiotics of the pre-literature prayer
The discourse of prayer symbolizes man’s need for cosmization. This sign represents
the need of man to anticipate himself in the world that is still unknown to him, to
harmonize fear, the mystical, that, in turn, becomes sacred, transcendental, divine.
Hence, prayer as a semiosis of the irst speech of man comes full circle in its literarypoetic world;
8. semiotics of the prayer in Hellenic literature
The vocal-physical speech of the primitive prayer in Hellenistic literature becomes a
literary discourse through an address targeting the Muses as divine entities in Homer’s
the Iliad and the Odyssey. By the same token, this transition from oral speech to a written
record marks the transition of the very addressee the prayers were intended for. While
on one hand, primitive-ritualistic prayers were not addressed to no one in particular,
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the earliest records from the period of Hellenistic literature signify a prayer addressed
not only to deities but also to the polytheistic pantheon that, in spite of its cornucopia
of gods, lacks a supreme god-head, and, thus, its center is vacant. Hence, prayers are
addressed to anthropomorphic gods close to people, who, still, dwell in the higher
sphere placed on Olympus.
Thus the prayer form the Hellenistic period does not display features of a real prayer;
rather, it is a prayer through invocation, that is, it is a crying attribute for help. The ancient
Hellenes pray to preserve the ethical order of things, but their relationship to things is
still at a very supericial level because they still have not developed awareness about
the underlying processes but only about the external facet of the things. However, what
distinguishes the poetry from the Hellenistic period from the preceding periods is not
only that it already acquired its literary context but it also displays an anthropocentric
dimension pertaining to the existence of man, that is, man’s initial self-awareness;
9. literary forms of prayer in the Hellenistic period
First and foremost, they belong to the forms of the sacred or priestly poetry that
celebrates, invokes, gloriies, or laments a hero extolled like a god. It is noteworthy
that this distinctive feature of Hellenistic literature implies that the addressee to whom
prayers are referred is diferent, that is, they are referred to heroes;
10. sacred history bears the imprint of Jewish prayer
The prayer in Jewish literature bears a signiicant feature that is related to the
surpassing of the concept of the mythic origin through the historical aspect. The Jewish
God appears as the central authority that exercises control over the Sons of Israel. Thus,
the historical is always in a correlation with the divine. Through the Jewish prayer we
discover that life cannot be restored by way of magical principles but through prayers,
and it comes into being not as an act focused on our reality but rather as a dialogue with
God. Prayer becomes sacramental, liturgical, disciplined, semantically ingrained in the
principle to be, as a personal trait of the God Yahweh;
110. prayer as a biblical-literary genre
As a literary genre, prayer can be found in psalms that attain the peak of Jewish
poetry. Thus, here literary prayer lends itself to an in-depth analysis in terms of style
through its most distinctive feature that is not related to meter, namely, parallelism;
12. Jesus prayer
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The prayer in Christian literature represents the most integral anthropologicalaesthetic genre, whose context emanates from a highly advanced and developed
theological-dogmatic concept of interpretation. Prayer presupposes a personal,
intimate dialogue between man and God, and its end goal is metaphysical-mystic: God’s
revelation of His own dimension and existence to man. Within that context, Jesus prayer
represents a tradition or the prayer of the heart, that is said through hesychasm as an
inner, silent condition, so that God can talk through the heart. The name of God in prayer
bears a cosmic dimension;
13. Lord’s prayer
The ultimate goal of this prayer refers to the atonement of the (sins of ) entire human
race. Hence, in the praying discourse in Christianity, prayer naturally conirms its cosmic
content. The Lord’s Prayer has a practical goal: it guides man to focus on God, but at
the same time to lead to one’s becoming in the likeness of God. This communicational
dimension through the process of kenosis reveals prayer to be a search for a deep spiritual
agent, in response to which man appropriates God Himself.
13. Prayer in Byzantine poetry – a psalmody of the soul
The Byzantine literary prayer model contains the ideologically-religious scheme of
the Christian view of the world, at whose centre is the spiritual absolute of the Holy
Trinity. On one hand, the prayer in Byzantine poetry represents a poetic exegesis of the
Christ-centric and triadic-centric secret within the liturgical process as the liturgical
poetry. On the other hand, through its didactic and stylistic qualities, the poetic prayer
in this literature, that is not part of the liturgical act, does not break away from the credo
of the Christian theology intended for the transigured man.
15. Prayer genres
In the literary sense, prayer represents a metrical composition entitled Byzantine
poetry. Within the opulent system of genres in Byzantine poetry, prayer is naturally
incorporated as a lyric-poetical work that notwithstanding its canonized structure, lends
itself to sophisticated aesthetic, theological, and literary-theoretical interpretation.
16. Alphabetical prayer
The prime aesthetical example of the literary heritage of the 10th century, this prayer
contains a liturgy-related subject matter even though it displays no function. In terms of
tradition, the Alphabetical prayer of Bishop Constantine represents the Slavic relection
of Byzantine poetry as regards its form, structure, poetic principles; however, at the
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same time, it paves the way for the Old Slavonic poetry, which purports to be a highly
advanced poetic endeavour. The Alphabetical Prayer represents a pliable document on
the literary-stylistic and semantic interpretation, as well as the theoretical consideration
on the issue of authorship – which is individual, but not auto-expressive because the
medieval poet does not consider separately his personal I on the behalf of the clerical,
which is the embodiment of Christ as the poetic archetype.
Hence the monograph The Discourse of Prayer represents a delineation of one
anthropo-semiotic, theoretical-hermeneutical, and literary contextual framework of
the prayer text as one of the languages spoken by culture. The multilayered messages
of the prayer text can be read as the pre-literature and the anthropological vestiges
embracing the sign of the natural language, as well as a literary language derived in
the second instance and as a meta-language in one equally proportional relation of an
independently organized unit within the phenomenon of prayer.
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