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ПРЕДГОВОР

Те о лин гви стич ка про у ча ва ња сло вен ских је зи ка пе та је књи га у 
еди ци ји Срп ски је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја, за-
по че тој 2006. го ди не у окри љу Од бо ра за про у ча ва ње срп ског је зи ка 
у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја у Оде ље њу је зи ка и књи-
жев но сти СА НУ. Прет хо де јој збор ни ци Ког ни тив но лин гви стич ка про-
у ча ва ња срп ског је зи ка (2006), Се ман тич ка про у ча ва ња срп ског је зи ка 
(2008), Ет но лин гви стич ка про у ча ва ња срп ског и дру гих сло вен ских је-
зи ка (2008) и Те о ри ја ди ја хро ниј ске лин гви сти ке и про у ча ва ње сло вен-
ских је зи ка (2010). Об ја вљи ва њем ово га збор ни ка же ли мо да срп ској и 
сла ви стич кој на уч ној јав но сти пред ста ви мо јед но сра змер но но во под-
руч је ис тра жи ва ња, ко је по след њих де це ни ја до жи вља ва про цват у сло-
вен ским зе мља ма.

У са вре ме ној лин гви сти ци уте ме љи ло се не ко ли ко при сту па те о-
риј ском са гле да ва њу и опи су ко му ни ка ци је у са крал ној сфе ри. У на уч ну 
упо тре бу уве ли ко су ушли тер ми ни ре ли гиј ски је зик, култ ни је зик, је зик 
са кру ма, мо ли тве ни је зик, је зик Цр кве, ре ли гиј ски дис курс, ре ли гиј ски 
стил, ре ли гиј ско-про по вед нич ки стил, ре ли гиј ска упо тре ба је зи ка, ре ли-
гиј ска ко му ни ка ци ја и др., а за сно ва но је и ви ше ме то до ло шких при сту-
па ис тра жи ва њу ин тер ак ци је је зи ка са ду хов но шћу и ре ли ги јом уоп ште 
(функ ци о нал но сти ли стич ка, ко му ни ко ло шка, дис курс на, со ци о лин гви-
стич ка). Ипак, нај це ло ви ти је се фе но мен ове ин тер ак ци је са гле да ва у 
ди сци пли ни ко ја се на ла зи у фа зи кон сти ту и са ња и раз ра де ‒ у те о лин-
гви сти ци (у до са да шњем раз во ју на уч не ми сли у овој обла сти ко ри шће-
ни су, прем да ре ђе, и на зи ви: те о ло шка лин гви сти ка, са кра лин гви сти ка, 
ре ли ги о лин гви сти ка, те о ло ги ја је зи ка).

Тер мин те о лин гви сти ка и ње го во пој мов но од ре ђе ње пр ви је по-
ну дио бел гиј ски лин гви ста Жан-Пјер ван Но пен (1976, са ре ви зи јом 
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1981). За ме ђу на род ну про мо ци ју тер ми на те о лин гви сти ка не сум њи во 
нај ве ће за слу ге при па да ју Деј ви ду Кри ста лу, ко ји га је 1987. унео у Кем-
брич ку ен ци кло пе ди ју је зи ка (The Cam brid ge Encyclo pe dia of Language). 
Сре ди ном 90-их го ди на до сна жног за ни ма ња за ову про бле ма ти ку до-
ла зи у Не мач кој. У сло вен ском све ту, нај жи вље ин те ре со ва ње за пи та-
ња те о лин гви сти ке ис по љи ло се у Пољ ској, где је си сте мат ско, ор га ни-
зо ва но и усме ре но ба вље ње је зи ком са кру ма од 70-их го ди на на о ва мо 
из не дри ло мно штво мо но граф ских де ла, те мат ских збор ни ка, збор ни ка 
са на уч них ску по ва и сту ди ја у ко ји ма се од нос је зи ка и ду хов но сти раз-
ма тра из ин тер ди си пли нар не – пре вас ход но ак си о ло шке, со ци о ло шко-
кул ту ро ло шке и ко му ни ко ло шке пер спек ти ве. Де фи ни са ње ове на уч не 
обла сти те уво ђе ње тер ми на те о ло шка лин гви сти ка и, ка сни је при хва-
ће ни јег, тер ми на те о лин гви сти ка у пољ ској сре ди ни ве зу је се за име на 
Ј. Да нец ког и Е. Ку хар ске-Драјс. Те о лин гви стич ка ис тра жи ва ња до би ла 
су и ин сти ту ци о нал но окри ље у Ко ми си ји за је зик ве ре, фор ми ра ној 
1999. при Пре зи ди ју му Пољ ске ака де ми је на у ка, као ор га ну Са ве та за 
пољ ски је зик, под чи јим по кро ви тељ ством је одр жан низ на уч них ску-
по ва и об ја вљен ве ћи број књи га и збор ни ка из раз ли чи тих обла сти те о-
лин гви стич ких ис пи ти ва ња, пре вас ход но на гра ђи са вре ме ног пољ ског 
је зи ка. У Ру ској Фе де ра ци ји већ чи та ву де це ни ју на уч ни рад у до ме ну 
те о лин гви сти ке ин тен зив но се раз ви ја на ка те дра ма оп ште лин гви сти-
ке, ру си сти ке и стра них фи ло ло ги ја у Мо скви, Пе тро гра ду, Вол го гра ду, 
Во ро ње жу, Ир кут ску, Је ка те рин бур гу, Вла ди кав ка зу, Кра сно да ру, Рја за-
њу, Ја ро сла вљу, Че ља бин ску, Там бо ву, Тве ру. Од пр ве ди сер та ци је из 
овог до ме на, од бра ње не 1999. го ди не (О. А. Про хва ти ло ва) за кључ но 
са 2010. го ди ном (пе ри од за ко ји рас по ла же мо пот пу ним би бли о граф-
ским по да ци ма) у Ру ској Фе де ра ци ји и у зна чај ним уни вер зи тет ским 
сре ди шти ма бив ших со вјет ских ре пу бли ка у ко ји ма се фи ло ло ги ја тра-
ди ци о нал но раз ви ја ла у скла ду с глав ним то ко ви ма у ру ској на у ци о 
је зи ку – Ки је ву, Тар туу, Ма хач ка ли ‒ од бра ње не су че ти ри док тор ске и 
54 кан ди дат ске ди сер та ци је по све ће не ра зним ви до ви ма ове на уч не ди-
сци пли не, на гра ђи раз ли чи тих је зи ка (ру ски и дру ги сло вен ски је зи ци, 
ен гле ски, не мач ки, тур киј ски је зи ци). У Укра ји ни, сва ка ко под ути ца јем 
кре та ња у пољ ском и ру ском је зи ко сло вљу, по сто ји жи во за ни ма ње за 
про бле ме те о лин гви сти ке, ко је има и ин сти ту ци о нал не окви ре раз во ја, 
пре све га за слу гом А. Га дом ског, ина у гу ра то ра тер ми на те о лин гви сти-
ка у ис точ но сло вен ској сре ди ни и ауто ра ве ћег бро ја пу бли ка ци ја из ове 
обла сти, ко ји је у сту диј ске про гра ме Фи ло ло шког фа кул те та Та врич ког 
на ци о нал ног уни вер зи те та (Сим фе ро пољ) 2004. го ди не увео пред мет 
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„Осно ви те о лин гви сти ке”, а у окви ру исте ин сти ту ци је одр жа но је и ви-
ше на уч них ску по ва на ову те му.

У срп ској лин гви сти ци про бле ми те о лин гви сти ке из у ча ва ни су 
фраг мен тар но и без ши ре ин сти ту ци о нал не по др шке. Го ди не 2012. 
Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња при Пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду об ја вио је ме ђу на род ни те мат ски 
збор ник ра до ва Те о лин гви сти ка, са 45 ра до ва ис тра жи ва ча из осам зе ма-
ља (овом збор ни ку прет хо ди ла је пи о нир ска  ан то ло ги ја  Хре сто ма тия 
те о лин гви сти ки, об ја вље на 2008. го ди не као плод са рад ње укра јин ских 
и пољ ских те о лин гви ста, уз уче шће ис тра жи ва ча из Ру си је и Ср би је). 
За ши ре ње хо ри зо на та на уч них спо зна ја те о лин гви сти ке и осо би то за 
ње ну при ме ну на гра ђи срп ског и дру гих сло вен ских је зи ка ве о ма је 
зна чај но то што је ова ди сци пли на до би ла и по др шку Оде ље ња је зи ка и 
књи жев но сти СА НУ, а ре зул тат то га је сте при ре ђи ва ње те мат ског збор-
ни ка ко ји са да пре до ча ва мо па жњи ака дем ске јав но сти.

Збор ник об у хва та три де сет три ра да струч ња ка из се дам зе ма ља 
(Бе ло ру си ја, Пољ ска, Бо сна и Хер це го ви на (Ре пу бли ка Срп ска), Ру си ја, 
Ср би ја, Укра ји на, Цр на Го ра), из два на ест цен та ра (Ба ња лу ка, Бе о град, 
Ви тебск, Вол го град, Ка зањ, Ко сов ска Ми тро ви ца, Лу блин, Мо сква, Ник-
шић, Ниш, Но ви Сад, Сим фе ро пољ). Ма да је гра ни ца из ме ђу син хро ниј-
ских ис тра жи ва ња са вре ме них је зич ких си сте ма и исто риј ски усме ре них 
про у ча ва ња гра ду ел на, те се два при сту па не рет ко и пре пли ћу и до пу-
њу ју, ра до ве смо по де ли ли у две ве ће те мат ске це ли не: те о лин гви стич ка 
ис тра жи ва ња са вре ме них сло вен ских је зи ка и те о лин гви стич ка ис тра жи-
ва ња исто ри је сло вен ских је зи ка. У окви ру њих ра до ви се, због ра зно вр-
сно сти те ма ти ке, да ју азбуч ним ре дом пре зи ме на ауто ра.

Уве ре ни да је сва ки од при ло га и у те о риј ском и у ме то до ло шком 
по гле ду дра го цен до при нос уви ди ма у про бле ма ти ку те о лин гви сти ке, 
на да мо се да ће овај збор ник на ва љан на чин пред ста ви ти јав но сти ову 
мла ду лин гви стич ку ди сци пли ну и под ста ћи њен да љи раз вој.

Уред ни ци
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Целью данного исследования является описание коммуникатив-
ных и прагматических функций обращения и анализ лексико-грамма-
тических особенностей номинации адресата в среде православных ве-
рующих.

Материалом исследования послужили тексты молитв, акафистов 
на русском языке, художественные произведения, прозаические и по-
этические, примеры живой разговорной речи, записанные в различ-
ных официальных и бытовых ситуациях общения. Также привлекались 
данные богослужебных текстов на церковнославянском языке, так как 
именно они, на наш взгляд, являются источником и образцом многих 
форм, отмечаемых в современной русской религиозной речи.

При изучении способов номинации адресата в религиозном дис-
курсе учитывались три пересекающихся и сочетающихся между собой 
аспекта: коммуникативный, лексический и функционально-граммати-
ческий. 

Как указывает В. И. Супрун, в российском языкознании принято 
называть «функцию обращения апеллятивной, что не вполне удобно, 
так как происходит омонимизация с прилагательным от термина апел-
лятив «имя нарицательное в противоположность имени собственному» 
(СУПРУН 2001: 36). Для обычного светского общения – это справедливое 
утверждение, но в религиозном дискурсе контактоустанавливающую 
функцию помимо онимов часто выполняют имена нарицательные в 
вокативном употреблении. С точки зрения прагматики, обращение вы-
полняет помимо фатической еще регулятивную и эмотивную функции. 
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В религиозном дискурсе к этому перечню добавляется еще функция мо-
литвенного обращения к Господу Богу, Божией Матери и святым. Об-
ращение помимо указания на адресата и выполнения фатической функ-
ции одновременно несет дополнительную информацию о социальном 
положении, степени знакомства коммуникантов, их ролях в конкретной 
ситуации общения.

Отношения адресанта и адресата в религиозной среде могут быть 
описаны с позиции статусного и ситуативного равенства/неравенства (по 
терминологии Карасика (1992). При этом следует учитывать особенно-
сти церковного этикета, складывавшиеся на протяжении долгого време-
ни на основе норм христианской нравственности и отличающиеся от эти-
кета секулярного общества. Согласно основным понятиям нравственного 
богословия, жизнь человека проходит одновременно в трех сферах бы-
тия: природной, общественной и религиозной. Обладая даром свободы, 
человек ориентирован на собственное бытие, на этическое отношение к 
окружающему миру и на религиозное отношение к Богу (АРХИМАНДРИТ 
ПЛАТОН 1994). Основной принцип отношения человека к ближнему есть 
искренность, правдивость и осознание другого как образа и подобия Бо-
жия. Именно такое отношение к собеседнику дает право самому чело-
веку обращаться к Богу. Благочестие – это вертикаль, устремленная от 
земли к Нему (человек – Бог), церковный этикет – это горизонталь (чело-
век – человек). «При этом нельзя подняться к небу, не любя человека, и 
нельзя любить человека, не любя Бога: Если мы любим друг друга, то Бог 
в нас пребывает (1 Ин. 4, 12)» (ЛОХАНОВ 2005: 7).

Участники коммуникации при обращении в религиозном дискур-
се делятся на две основные группы:

1. человек — Бог (Божия Матери, святые);
2. человек — человек. 
Рассматривая первую группу коммуникантов человек – Бог (Бо-

городица, святые), определяем, что цель коммуникации, а соответ-
ственно, и функции обращения: молитвенное прошение, молитвенная 
благодарность и славословие.

Адресация в молитве – многоступенчатая:
• Суперагенс 1 порядка – Бог (Святая Троица, Сын Божий как 
одна из Ее ипостасей);

• Суперагенс 2 порядка – Силы Небесные;
• агенс 3 порядка – святые;
• агенс 4 порядка – священники (отче, помолитесь обо мне);
• агенс 5 порядка – миряне (молитва друг за друга, просьбы сугу-
бых молитв о болящих, путешествующих и т.д.).
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Есть еще один тип молитв – молитва перед иконами. При молит-
ве перед иконами прославленных святых всё понятно: это – обращение 
к святому. Сложнее обстоит дело, когда молятся перед иконами Божией 
Матери, например, «Неопалимая Купина», «Всех скорбящих Радосте», 
«Скоропослушница», «Всецарица», Иверская, Казанская, Владимирская 
и т.д. Безусловно, все эти молитвы адресованы Божией Матери, но во 
многих есть упоминание о том, что молятся и почитают Ее конкретный 
иконографический образ: Приими молебное пение сие от нас… на всяк 
день многажды пред честною иконою Твоею молившагося… (молитва 
пред иконой «Нечаянная Радость»); Со страхом, верою и любовию при-
падающе пред иконою Твоею Державною…; Пред чудотворною иконою 
Твоею предстояще… (иконе «Слово плоть бысть»); Воззри милостив-
но на предстоящия пред святою иконою Твоею люди сия… (Виленская 
«Одигитрия») и т.д. Следовательно, необходимо определить функцию и 
статус иконы (как единицы коммуникации) в ситуации молитвенного об-
ращения к Богородице. 

Структурно-семантические формулы вокатива при молитвенном 
обращении представлены определенными формулами наименований, 
состоящих из перифрастических определений и символических мета-
фор по отношению к Господу и Богородице, разряда святости и имени 
собственного по отношению к святым: Спасителю душ наших, Дево 
Богоотроковице, старче Божий, Сергие всехвальне; преподобне отче 
Серафиме. При обращении к Господу и Богородице апеллятивы под-
вергаются онимизации, что орфографически передается с помощью 
прописной буквы: Царь, Искупитель, Спаситель, Невеста, Владычица, 
Царица, Заступница и т.д. 

Во второй паре человек ‒ человек может быть разное соотноше-
ние статусного положения адресанта и адресата. В Церкви соблюдается 
строгая иерархия взаимоотношений. Формально ситуации статусного 
равенства возможны в следующих случаях: священнослужитель ‒ свя-
щеннослужитель, мирянин ‒ мирянин. Ситуаций полного равенства 
между коммуникантами сравнительно мало, но даже в таких случаях 
традиционно действуют законы церковного этикета, регламентирую-
щие уважительное отношение друг к другу и не допускающие фами-
льярности. Рассмотрим возможные комбинации.

Священнослужитель ‒ священнослужитель. Статусное равен-
ство возможно между лицами одного духовного сана (архиерей – архи-
ерей, иерей – иерей, диакон – диакон и т.д.). В таких ситуациях вокатив-
ная формула включает два компонента: владыка/отец и имя собствен-
ное в каноническом варианте: владыка Кирилл, отец Александр. Обра-
щение отец без имени собственного в форме множественного числа 
встречается при общении священнослужителей между собой и бывает 
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функционально. Например: Отцы и братья, надо поспешить. Другой 
пример иллюстрирует использование обиходной лексемы батюшка в 
аналогичной ситуации и функции. Так, статья, посвященная воссоеди-
нению Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Рус-
ской Зарубежной Церкви, напечатанная в русскоязычной газете «Наша 
страна» (Аргентина), называется «Батюшки, куда мы идем?».

Значительно число случаев внутрицерковной коммуникации ха-
рактеризуется статусным неравенством: патриарх – паства; архиерей 
– священник, священник – диакон. Но при этом, согласно церковно-
му этикету, соблюдается почтительное отношение к адресату. Вокатив 
отец без имени собственного в Звательной форме встречается в неофи-
циальной ситуации общения: Отче, старец уже не может больше так 
много принимать (Зап. 1999)1.

Фактическое статусное неравенство в среде священства не значит, 
что это может проявляться каким-либо образом на вербальном уровне. 
Наоборот, вышестоящий по сану или должности, в соответствии с еван-
гельскими заповедями, с глубоким почтением и смирением может от-
носиться к нижестоящим. Примером такого отношения может служить 
обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 
его письме, адресованному протоиерею Николаю Гурьянову: «Ваше Вы-
сокопреподобие! Дорогой батюшка отец Николай! Пользуясь тем, что 
матушка игумения Филарета, настоятельница подворья Пюхтицкого 
монастыря в Москве, навестит Вас, пишу Вам эти строки» (СЛОВО ИС-
ТИНЫ 2004: 63). В этом примере отмечается двойная номинация и тавто-
логия. В данном случае сознательно нарушается стилистическая норма, 
но подчеркивается уважительное отношение к почитаемому старцу. 

Особого описания требует общение внутри монастыря (подробно 
см.: КОНЧАРЕВИЧ 2006). При обращении к монахам учитывается степень 
иночества, должность, наличие/отсутствие духовного сана. Всё это 
дает варианты формул обращения: отец наместник, отец Вениамин, 
отец эконом, отец келарь; мать игумения, мать Иулиания. Обраще-
ние батюшка по отношению к настоятелю монастыря допустимо, но 
встречается редко. Простое обращение матушка без имени в женском 
монастыре рекомендуется по отношению к игуменьи или к послушни-
це преклонного возраста. К другим монахиням следует обращаться по 
имени: мать Елена (СПРАВОЧНИК 2005: 637‒638).

Мирянин ‒ мирянин. Поскольку верующие едины во Христе, то 
церковный этикет предписывает обращаться друг к другу брат или се-
стра. В этом случае, как и в предыдущем, ситуаций статусного равен-
ства меньше, чем кажется на первый взгляд. Здесь важными оказываются 

1 Пример, записанный автором статьи в 1999 г.
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такие социолингвистические страты как возраст и гендер. В церковной 
среде даже пожилых людей не принято называть по отчеству, а только 
по имени. Но в современной России после долгих атеистических деся-
тилетий эта традиция утрачена. В сознании укрепилось представление 
о почтительном и вежливом отношении к старшим по имени-отчеству, 
поэтому правило церковного этикета обычно соблюдается в монастырях 
или в некоторых сельских приходах, а в большинстве городских прихо-
дах и братствах чаще встречается светская норма обращения. 

Общение между мирянами вне церковной обстановки не так стро-
го регламентировано. Рекомендации касаются употребления собствен-
ных имен. Поскольку имя православного христианина имеет мистиче-
ский смысл и связано с его небесным тезоименитым покровителем, то 
оно должно употребляться по возможность в полной форме, без лишней 
фамильярности. Уменьшительные имена как явление гипокористики (в 
значении ласкательности) встречаются в наименовании святых только 
в обиходно-просторечных ситуациях общения и в адрес всего несколь-
ких святых. Нами зафиксированы следующие случаи: Ксенюшка (бла-
женная Ксения Петербургская, Христа ради юродивая), Матронушка 
(блаженная Матрона Московская), Серафимушка (преподобный Сера-
фим, Саровский чудотворец). Как видим, первые два женских имени 
в уменьшительной форме относятся к блаженным, одно мужское имя 
свидетельствует об огромной любви и особом почитании русским на-
родом преподобного Серафима Саровского. Например: Матушка Ксе-
нюшка, помоги; Матушка Матронушка, не оставь меня грешную свои-
ми молитвами (ЗАП. 2005 г.)2.

Священнослужитель ‒ мирянин, мирянин ‒ священнослужи-
тель. Эти пары коммуникантов характеризуются ситуативным неравен-
ством. Отношение мирянина к священнику должно быть почтительным 
как к носителю благодати, полученной им в таинстве священства. При 
обращении к священнослужителям учитывается их духовный сан, кро-
ме этого их должность или звание. К диакону обращаются отец Андрей, 
отец диакон или диакон Андрей. К священнику традиционна форма об-
ращения отец Владимир, а в разговорной форме батюшка. Обращение 
отец без имени недопустимо и является фамильярным. К епископу об-
ращаются в официальной ситуации Ваше Преосвященство или Преос-
вященнейший Владыко. Обращаясь к архиепископу или митрополиту, 
следует говорить Высокопреосвященство. К Патриарху допустимо об-
ращаться Ваше Святейшество или Святейший Владыко (СПРАВОЧНИК 
2005: 877‒878). 

2 Пример, записанный автором статьи в 2005 г.
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Возможна такая форма в ситуации статусного неравенства, когда 
присутствует несколько священнослужителей, мирянин может обра-
титься со словами: «Благословите, честные отцы». Сочетание отец и 
фамилия священнослужителя (отец Иванов) встречается крайне редко 
и несет оттенок отстраненности или пренебрежения. В Православии не 
принято обращаться со словами святой отец.

В ситуациях статусного неравенства при обращениях к священ-
нослужителям случаи двойной номинации частотны и являются ха-
рактерной чертой религиозного дискурса. Например: Ваше Преосвя-
щенство! Дорогой Владыко!; Ваше Высокопреподобие! Досточтимый 
отец Владимир! 

В паре священнослужитель – мирянин соблюдаются основные 
правила церковного этикета, не допускающие фамильярности и неува-
жение.

С точки зрения лексики обращение в религиозном дискурсе мо-
жет быть выражено словами разных лексико-семантических групп: 

• именами собственными (Георгий, Алексий3, Мария, Елена);
• терминами родства (отец, матушка, брат, сестра, дети);
• чинами святости (мученик, чудотворец, святитель, страстотер-
пец); 

• титулами (царь, игумен, владыка);
• именами нарицательными в символическом употреблении (сте-
на, крест, крепость, лоза, свет, радость).

Говоря о терминах родства, следует отметить, что в церковной 
среде слова этой лексико-семантической группы получают дополни-
тельное значение, развивая полисемию: отец – 1. первая ипостась 
Святой Троицы, Бог-Отец; 2. обязательной компонент перед именем 
при наименовании священнослужителя или монаха; 3. духовник. Лек-
сема матушка в деминутивной форме имеет значения: 1. обращение 
к монахиням с именем собственным или с титулом (матушка Мария, 
матушка игумения); 2. жена священника (Матушка Лидия Каледа по-
звонила нам); 3. обращение к незнакомой пожилой женщине в церкви. 
Обращения батюшка и матушка в церковной среде четко регламенти-
ровано: так с уважением и почтением обращаются, во-первых, к свя-
щеннослужителям их духовные чада или прихожане в неформальной 
обстановке, во-вторых, к послушникам и послушницам преклонного 
возраста в монастыре, в-третьих, к незнакомым людям пожилого воз-

3 В традиции Русской Православной Церкви использовать церковнославянские 
формы имен собственных, отличающиеся от современных русских, например: Арте-
мий, Сергий, Алексий, Феодор, Татиана, Дария и т.п.
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раста в храме. Традиционно в церковной практике обращение ко всем 
прихожанам братья и сестры.

Другая многочисленная группа нарицательных имен существи-
тельных в функции обращения употребляется в символическом значе-
нии. Обычно такие случаи частотны в акафистах и молитвах. Встреча-
ются также в разговорной речи. Известно, что преподобный Серафим 
Саровский всех приходящих к нему встречал словами: «Радость моя!» 
В настоящее время некоторые священнослужители тоже обращаются к 
своим прихожанам с таким же приветствием.

По структуре обращения в религиозной сфере могут быть:
• однокомпонентные вокативы: отче, владыко, старче, батюш-
ка, Андрей, Анна. Обычно такие случаи встречаются в разговор-
ной речи при обращении к священнослужителям или при об-
ращении к мирянам;

• двухкомпонентные вокативы: Царю Небесный, Пречистая Дево, 
мать игумения, отец Олег. Этот структурный тип свойственен 
нейтральному стилистическому регистру и обиходной речи; 

• многокомпонентные вокативы, которые характерны официаль-
ной речи и письменным жанрам, а также богослужебным тек-
стам4: преподобне отче Сергие; Ваше Высокопреподобие отец 
ректор и др.

Следующий важный аспект исследования – определение грамма-
тического статуса единицы, выполняющей вокативную функцию.

В. И. Карасик в своих исследованиях пришел к выводу, что во-
кативы являются языковой универсалией, так как они «специфично 
отражают национально-культурные особенности языков, неоднородны 
по своему составу и имеют сложное содержательное строение» (1992: 
196). А наличие/отсутствие в языке специальной грамматической фор-
мы для передачи обращения относится к внутриязыковым особенно-
стям. Наличие морфологически неоформленного вокатива в современ-
ном русском языке приводит к неоднозначному восприятию и оценки 
его как особой единицы.

Анализируя речь современных православных верующих, отме-
чаем активизацию архаической звательной формы. Одной из основ-
ных причин такого возвращения является, на наш взгляд, регулярное и 
нормативное употребление этой грамматической формы в церковнос-
лавянском языке, являющимся официальным языком богослужения в 
Русской Православной Церкви. Анализ современных гимнографиче-

4 В настоящей статье не рассматривается многочленная структура хайретизмов 
в акафистах и многокомпонентная формула официальных наименований святых типа 
святитель Николай, архиепископ Мирликийский, чудотворец.
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ских текстов5, написанных на русском языке, свидетельствует о том, 
что звательная форма последовательно употребляется при обращении, 
нарушая грамматическую норму, но сохраняя традицию. Причем, в зва-
тельной форме употребляются не только имена собственные, но и не-
одушевленные имена нарицательные, такие как стено, правило, образе, 
защито, реко, трапезе, похвало, теплото, столпе, лампадо, камене, 
ниво, мосте и многие другие.6 Эти апеллятивы выполняют оценочно-
символическую функцию, входят в состав многокомпонентных хайре-
тизмов и требуют самостоятельного исследования.

В настоящее время церковнославянская грамматическая форма 
обращения отмечается в религиозной среде вне богослужения в разных 
ситуациях устной и письменной речи: Отче, благослови; Досточти-
мый владыко! Обращаюсь к Вам с прошением…; Дорогой, родной мой 
отче Владимире! (Частное письмо); Я ему говорю: «Рабе Божий Си-
меоне, что вы сотворили?». Пример из воспоминаний о паломниче-
ской поездке: Старец улыбался, благословлял и слегка кланялся нам. Я 
же мысленно обращался к нему: «Вот, отче, я проехал тысячи киломе-
тров, чтобы перемолвить с тобой. Услыши меня, старче!».

При употреблении форм владыко, отче часто бывает гиперкоррек-
ция: ошибочное употребление формы Звательного падежа там, где дол-
жен быть закономерный Именительный падеж, поскольку нет обраще-
ния. Например: Когда отче придет? Отче уже звонил? Этот факт свиде-
тельствует о недостаточном знании истории и грамматической функции 
этих форм и подсознательном желании маркировать свою речь.

В русских текстах, посвященных православной теме, грамматиче-
ские формы вокатива могут быть заимствованы из церковнославянско-
го языка как устойчивые словосочетания (Царю Небесный; О, Всепетая 
Мати; Ангеле-хранителю, преподобне отче Серафиме), могут возни-
кать по аналогии (Раю, мой Раю; душе, человече), либо соответство-
вать современной норме. В одном и том же тексте могут встречаться 
все варианты, что создает своеобразие религиозных текстов и являет-
ся их отличительной особенностью. Частотны случаи, когда в много-
компонентной формуле вокатива только один элемент употребляется в 
звательной форме: «Батюшка Николае, моли Бога о нас»; «Угодниче 

5 Нами были проанализированы следующие современные тексты: акафист 
Пресвятой Богородице в честь иконы Ее «Торжество Пресвятой Богородицы» (Порт-
Артурской)», написан не ранее 1998 г.; акафист святому Царю-Искупителю Николаю 
Второму, 1999.

6 Анализ символики и образной системы метафор, составляющих перифрастиче-
ские наименования в гимнографии, в данной статье не приводится.
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Божий, старец Николай, моли Бога о нас, грешных»; «Дал бы Бог, я 
вернусь, отче Сергий». 

Формы звательного падежа регулярно встречаются в современной 
духовной поэзии. Поэтический жанр молитвы всегда был широко рас-
пространен в литературе. Свойственен он и современной русской по-
эзии. Именно в молитвах чаще всего бывают обращения, которые пере-
даются либо по правилам современного русского языка именительным 
падежом, либо звательной формой. В творчестве современных право-
славных поэтов доля одних и других форм различается. Практически 
последовательно употребляется Звательная форма в поэзии известного 
и почитаемого в России иеромонаха Романа (Матюшина):

О, Цвете несказанной чистоты!
Душа моя к Тебе взывает стоном:
Заступнице моя, когда б не Ты, 
К кому б еще прибегнул, недостойный?

Безусловно, ритм стиха диктует свои правила, которые приводят к 
грамматическим отклонениям:

Ангеле, хранитель, не отрини,
Что склоняешь скорбную главу?
Иль меня Господь из Книги жизни
Вычеркнул, как сорную траву?
       – Раю, мой Раю,
             Раю, мой Раю.
       (иеромонах Роман, 1985)

В сфере религиозной коммуникации возможны разные регистры 
общения, что выражается и в выборе вокативных форм. Традиционно 
выделяется три регистра: высокий, средний, низкий. В православной 
среде нами тоже выделяется три регистра, но возвышенный, высокий 
и нейтральный. Возвышенный регистр отмечается при молитвенном 
обращении, поэтому вокатив чаще всего грамматически оформлен зва-
тельной формой: Услышательнице молений наших в скорби и обстоя-
ниях; подательнице Божественной благодати, Российския страны по-
крове. Высокий регистр свойственен официальным и торжественным 
коммуникативным ситуациям при иерархически статусном общении, 
грамматически реализуется как именительным, так и звательным паде-
жами: Ваше Святейшество, досточтимый владыко, Ваше Высокопре-
пободие отец Владимир, дорогие братья и сестры. В текстах высокого 
регистра регулярны обращения, выраженные субстантивными имена-
ми прилагательными в форме множественного числа: Христолюбивые!; 
Православные!; Возлюбленные во Христе! Нейтральный регистр пред-
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ставлен в большинстве коммуникативных ситуаций при обращении к 
священнослужителям и мирянам: отец Алексий, отец ректор, отец 
диакон, батюшка. К мирянам обычно обращаются по каноническим 
именам. Низкий регистр практически отсутствует в религиозном дис-
курсе.7 Обиходно-сниженное значение имеют редкие формы обраще-
ния, свойственные некоторым старцам. Например, архимандрит Иоанн 
Крестьянкин свои проповеди иногда начинал так: «Чадцы Божии!» 
или «Сегодня, други мои, на Руси день Ангела».

Подчеркнем еще одну особенность функционирования обраще-
ний в религиозном дискурсе: наиболее частое употребление не онимов, 
а имен нарицательных, которые подвергаются онимизации. Например: 
Сын, Спаситель, Владычице, Заступнице, Невеста. 

Заметим также, что в религиозном дискурсе сохраняется употре-
бление опосредованных обращений как выражение статусной репре-
зентации. Такие опосредованные формулы вокатива строго регламен-
тированы. При обращении к Патриарху возможен вокатив Ваше Свя-
тейшество, к архиепископу – Ваше Высокопреосвященство, к еписко-
пу – Ваше Преосвященство, к протоиерею – Ваше Высокопреподобие, 
к иерею и диакону – Ваше Преподобие.

Подводя итог, отметим, что антропонимические и апеллятивные 
способы номинации, опосредованные формы вокатива, грамматическая 
форма обращений являются важными социолектными маркерами, ха-
рактеризующими особенности ситуаций общения, ролей коммуникан-
тов и их отношений в религиозном дискурсе.

Отличительной грамматической чертой является употребление ар-
хаичной звательной формы под влиянием церковнославянского языка. 
Употребление звательной формы при создании новых богослужебных 
текстов на церковнославянском языке поддерживает и закрепляет в со-
знании православных верующих существование этого грамматического 
элемента в формоизменительной парадигме. Церковнославянская зва-
тельная форма влияет на современную русскую речь, что проявляется 
иногда в регулярном и правильном употребление этой формы в современ-
ной поэзии на православную тему, в других жанрах и типах религиозных 
текстов. Таким образом, грамматические церковнославянизмы становят-
ся важной приметой религиозного социолекта. В этом случае можно го-
ворить если не о возрождении, то о частичном возвращении звательной 
формы в сфере религиозной коммуникации, что можно расценивать как 
характерную стилистическую черту, проявляющуюся во влиянии церков-
нославянской морфологии на современную русскую речь.

7 В данной статье не рассматриваются некоторые аспекты речи семинаристов, в 
которой встречаются элементы низкого регистра.
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ОДЛИКЕ НОМИНОВАЊА АДРЕСАТА У САКРАЛНОЈ СФЕРИ

Р е з и м е

Циљ овог истраживања јесте опис комуникативних и прагматичких функција 
обраћања и анализа лексичко-граматичких одлика номинације адресата у средини 
православних верника. Као материјал за истраживање послужили су нам текстови 
молитава, акатиста на руском језику, уметничка дела – прозна и поетска, примери живог 
колоквијалног израза, забележени у разним званичним и свакодневним ситуацијама 
општења. Такође су констатоване појаве и елементи из богослужбених текстова на 
црквенословенском језику, пошто управо они, како показује аутор, представљају извор 
и образац многих облика присутних у говору православних клирика и верника у руској 
говорној и социокултурној средини. При проучавању начина номиновања адресата у 
религијском дискурсу аутор узима у обзир три контактна и комплементарна аспекта: 
комуникативни, лексички и функционалнограматички.
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O FUNKCJACH MODLITWY WOTYWNEJ*

Artykuł dotyczy funkcji pełnionych przez teksty modlitewne reprezentujące 
odmianę indywidualną modlitwy nazywaną modlitwą wotywną. Są to wypowiedzi 
adresowane do Matki Bożej lub świętych i pozostawiane w miejscach szczególnego 
kultu ze względu na obecność cudownego wizerunku adresata modlitwy. 
Wprowadzając perspektywę komunikacyjną i genologiczną, autorka wyodrębnia: 
1) funkcje ujawnione w ramach kultu: a) prymarną funkcję nawiązania kontaktu ze 
sferą sakralną, b) funkcje sekundarne: oddania czci Bogu i Maryi lub określonemu 
świętemu, podziękowania za otrzymane łaski, zawierzenia i prośby oraz inne funkcje 
apelatywne; 2) funkcje przygodne (niezamierzone) przez pierwotnych nadawców, 
czyli funkcja charakteryzowania nadawcy co do płci, wieku, wykształcenia itd.

Słowa kluczowe: język religijny, tekst, gatunek, modlitwa, modlitwa wotywna, 
funkcje tekstów.

Modlitwa wotywna może być postrzegana jako rodzaj zachowania 
kultowego, sprowadzanego niegdyś do gestu złożenia wotów w miejscu do-
znanych (wymodlonych) łask (JACKOWSKI 1998: 6; KOWALSKI 1994; WOJTAK 
2000a: 381). Obecnie coraz częściej w ośrodkach kultu, a więc w miejscach, 
gdzie znajduje się uznawany za cudowny wizerunek Matki Bożej lub ja-
kiegoś świętego, czyli w sanktuariach, w których przejawia się szczegól-
ne działanie Boga, wierni zostawiają wpisane do specjalnych zeszytów lub 
złożone na oddzielnych kartkach wypowiedzi modlitewne (KOWALSKI 1994: 
195‒233; MAKUCHOWSKA 1998; WOJTAK 1999: 108‒111; 2000a: 389‒395; 
2000b: 135‒140). 

Modlitwa wotywna funkcjonuje jako jeden z przejawów kultu maryj-
nego, który może przybierać trzy zasadnicze formy: formę kultu liturgicz-
nego, nabożeństw maryjnych lub spontanicznej pobożności ludowej (KOPEĆ 

* Jest to zmieniona i przeredagowana wersja niepublikowanego do roku 2013 referatu 
wygłoszonego na konferencji: Funkcje wypowiedzi religijnych zorganizowanej przez Komi-
sję Języka Religijnego Rady Języka Polskiego w Rychwałdzkie k/Żywca w dniach 24‒26 IV 
2003 r.
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1988: 29‒43; POHORECKI 1988: 3‒14; NAPIÓRKOWSKI 1998: 124; SROKA 1988: 
15; WOJTAK 2000a: 381‒383). 

Będąc przejawem spontanicznej pobożności modlitwa wotywna staje 
się składnikiem dwufazowego aktu komunikacji. Scenariusz komunikacyj-
ny, organizujący wotywną praktykę w fazie pierwszej, obejmuje przybycie 
do określonego sanktuarium (najczęściej w ramach pielgrzymki), co oznacza 
wykonanie wielu zrytualizowanych gestów i czynności, na przykład picie 
wody z cudownego źródełka czy obchodzenie na kolanach ołtarzy (JACKOW-
SKI 1998: 127) i zredagowanie tekstu wotywnego. Proces redagowania jest 
wyosobnionym aktem, przybierającym (zgodnie z ogólnymi przekonania-
mi i zamiarami nadawcy) formę intymnej rozmowy, w czasie której opo-
wiada się Matce Bożej o troskach i kłopotach (KOWALSKI 1994: 207‒216). 
W obrębie tak zorganizowanej interakcji Maryja funkcjonuje jako matka, 
opiekunka, orędowniczka. Zgodnie z ugruntowanymi przeświadczeniami 
wiernych Matka Boża rozumie, czuje i wie wszystko, a „skuteczność jej 
wstawiennictwa obejmuje wszystkie problemy i potrzeby ludzkie” (KOSIAK 
1979: 860). Tekst, przygotowany w tej fazie aktu komunikacji, przybiera 
kształt modlitwy do Maryi, czczonej w określonym wizerunku. Warto w tym 
miejscu odwołać się do spostrzeżeń J. Sroki (1988: 24), który zwraca uwagę 
na konieczność „takiej odnowy kultu maryjnego, by uczył on nie tylko mo-
dlić się do Maryi, lecz przede wszystkim modlić się jak Maryja, a w maryj-
nej postawie dążyć do tego, by być jak Maryja przed Bogiem wzywającym 
człowieka do Jego uwielbienia przez posłuszeństwo nakazom Ojca”. Jednak 
w wielu wypowiedziach wotanci wprost dają wyraz temu, że właściwym 
adresatem modlitewnej petycji jest Bóg. „Prośba do Pana Boga, rozmowa z 
Matką Boską – stwierdza P. Kowalski (1994: 13) – są w istocie i najczęściej 
gestami dzielenia się z Bogiem doczesnymi zgryzotami. Z Boga czyni się 
rozmówcę, Innego, wobec którego dokonuje się eksterioryzacji podmiotu 
mówiącego i próbuje zbudować wspólnotę, która pomoże przetrwać najdo-
tkliwsze zrządzenia losu”.

Zredagowane przez pielgrzymów modlitwy stają się w kolejnej fazie 
komunikacji częścią specjalnego nabożeństwa, w trakcie którego nadawca 
pośredni, czyli kapłan odczytuje owe komunikaty w obecności wiernych, 
wspierających swoją modlitwą zawarte w nich prośby. W przekonaniu wo-
tantów dopiero ta faza komunikacji decyduje o ostatecznym jej powodzeniu. 
Świadectwem istnienia wspomnianych przekonań jest następująca wypo-
wiedź złożona w sanktuarium maryjnym w Leżajsku1: 

Ratuj nas o Pani Leżajska Matko Boska Pocieszenia przed krzywdą i 
zwolnieniami grupowymi z Browaru! W Tobie nasza nadzieja. Daj serce i 

1 W cytatach zachowuję pisownię oryginałów. W cytowanym przykładzie podkreśle-
niem zaznaczam fragmenty, które ilustrują omawiane zagadnienie. 
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rozum tym dyrektorąm i broń naszych praw do godnego życia. Do kogóż 
pójdziemy po pomoc i ratunek. 
[Nie bójcie się Ojcowie odczytać naszej prośby składanej po raz drugi Kto nas 
obroni zastraszonych!].

* * *

Pojęcie funkcji wypowiedzi będę w ramach tego opracowania trakto-
wać jako wielowarstwowe i trudne do jednoznacznego dookreślenia (GRZE-
GORCZYKOWA 1991: 11‒16; 2012: 251‒255). Zakładam wstępnie, że należy 
je wiązać z sytuacją komunikacyjną i ujmować jako komunikacyjną rolę 
wypowiedzi, związaną z określonym komunikacyjnym scenariuszem, w ob-
rębie którego pojawia się wypowiedź. Dla modlitwy wotywnej będzie nim 
przedstawiony wyżej dwufazowy akt komunikacji z wszystkimi uwarunko-
waniami szczegółowymi, wynikającymi z kultowego charakteru zachowań 
wotantów.

Kształt pierwszej fazy komunikacji decyduje o podstawowych funk-
cjach modlitwy wotywnej. Chcąc je opisać w miarę precyzyjnie, trzeba, jak 
sądzę, uwzględnić perspektywę genologiczną. Analiza kilku tysięcy przy-
kładów, pochodzących z różnych sanktuariów, pozwala mi wyodrębniać trzy 
warianty wzorca gatunkowego modlitwy wotywnej2. Mają one, co ważne 
także dla omawianej tu problematyki, status wzorców uzualnych, a więc 
kształtowanych i utrwalanych w praktyce komunikacyjnej (WOJTAK 1999: 
105‒117; 2000a: 381‒395; 2000b: 135‒141). Wyróżniam zatem: wzorzec 
kanoniczny (klasyczny) najbardziej trwały i decydujący o tożsamości ga-
tunku; wzorce alternacyjne, które powstają w wyniku zróżnicowanych prze-
kształceń wzorca kanonicznego; wzorce adaptacyjne, a więc mniej lub bar-
dziej wyraziste nawiązania do innych gatunków wypowiedzi.

Wzorzec kanoniczny odznacza się spetryfi kowaną strukturą, co sprzy-
ja standaryzacji sposobów wyrażania intencji. Wzorce alternacyjne rozluź-
niają gorset konwencji, co nie oznacza, że zbiór intencji jest wzbogacony 
lub urozmaicają się sposoby wyrażania poszczególnych celów komunika-
cyjnych. We wzorcach adaptacyjnych następuje przejmowanie charaktery-
stycznego dla adaptowanego gatunku sposobu wyrażania intencji, lecz tylko 
w przypadku reprodukcji jego struktury. Gdy struktura owa jest ledwie ewo-
kowana, cele komunikacyjne są realizowane za pomocą środków typowych 
dla wzorca kanonicznego.

2 Do twej pory charakteryzowałam w kilku artykułach modlitwy pochodzące z sank-
tuariów w Wąwolnicy, Leżajsku, Uchaniach (modlitwy do świętego Antoniego), a także ok. 
1000 tekstów, które były adresowane do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na potrzeby ni-
niejszego opracowania uwzględniam ponadto ok. 700 tekstów, które pochodzą z sanktuarium 
maryjnego w Kodniu.



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА30

Skupienie uwagi na wzorcach gatunkowych wypowiedzi modlitew-
nych daje możliwość opisu ich funkcji w kategoriach bliskich genologii lin-
gwistycznej i pragmatyce.

Perspektywa genologiczna pozwala łączyć pojęcie funkcji z intencjo-
nalnością wypowiedzi, odnosić określone funkcje do typu wypowiedzi i wy-
odrębniać wstępnie za Renatą Grzegorczykową (1991: 21) funkcje zamie-
rzone (i konwencjonalne) oraz funkcje niezamierzone, lecz nierozerwalnie z 
wypowiedzią związane. Wspomniana perspektywa daje też możliwość do-
strzegania funkcji zakodowanych w normach gatunkowych i funkcji ujaw-
niających się w wypowiedziach, które są realizacjami gatunku. Analogicz-
ną motywację ma rozróżnienie (znane z prac fi lologicznych i przyjmowane 
przez przedstawicieli innych dyscyplin) obejmujące grupę funkcji podsta-
wowych (prymarnych czy dominujących) i grupę funkcji sekundarnych. To 
rozróżnienie jest szczególnie istotne dla charakterystyki funkcji wypowiedzi 
używanych w komunikacji wotywnej. Funkcje zamierzone są zakodowane 
w normach gatunkowych i aktywizują się w obu fazach komunikacji. Funk-
cje niezamierzone, a więc funkcja społecznego charakteryzowania nadawcy 
oraz funkcja zdradzania typowego dlań poziomu sprawności komunikacyj-
nej ujawniać się mogą w drugiej fazie komunikacji wotywnej. Ze względu 
na scenariusz komunikacyjny, typowy dla tej fazy, w modlitwach wotyw-
nych pojawiają się formuły szyfrujące, a wypowiedź pełni funkcję utajniania 
przed odbiorcami postronnymi treści istotnych z punktu widzenia wotanta.

Przejdźmy zatem do charakterystyki funkcji zamierzonych, prymar-
nych i sekundarnych, a więc ujawniających się w pierwszej fazie komunika-
cji wotywnej.

Modlitwa wotywna jest bez wątpienia formą nawiązania kontaktu z 
Bogiem (GRZEGORCZYKOWA 2001: 79‒82). Wymienioną funkcję trzeba po-
strzegać jako intencję zawartą w normach gatunkowych i realizowaną za 
pomocą wyspecjalizowanych środków językowych lub dzięki wspomaganiu 
sytuacyjnemu, czyli funkcjonowaniu wypowiedzi w przedstawionym wyżej 
dwufazowym akcie komunikacji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, odwołu-
jąc się do ustaleń teologów, że mówiąc do Boga i rozmawiając z Bogiem, 
człowiek wyraża postawę religijnego oczekiwania (nadziei), religijnego ro-
zumienia (wiary) i religijnego oddania (miłości) (WĘCŁAWSKI 1995: 98‒107). 
Postawy te są zakładane (językoznawca powie presuponowane) lub wyraża-
ne wprost. Będąc formą kontaktu z Bogiem, modlitwa jawi się jako sposób 
uwielbienia Boga, gdyż nawet wyrażane wprost prośby czy podziękowania 
służą podkreśleniu Bożej mocy, dobroci, miłości.

Model kanoniczny przewiduje i zapewnia wysoki stopień rytualizacji 
wysłowienia. Normy gatunkowe wyznaczają następujące możliwości wspo-
mnianych redakcji:
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Matko Boża (Boska) (Kębelska, Kodeńska, Leżajska, Nieustającej Po-
mocy...) dziękuję Ci za otrzymane łaski (tu może nastąpić ukonkretniające 
wyliczenie) i proszę o dalsze błogosławieństwo dla (określenie odnoszące 
się do benefaktywnego uczestnika aktu komunikacji) (formuła autoadresa-
tywna: Twoja służebnica, czcicielka; Pielgrzym itp.).

Wspomaganie sytuacyjne sprawia, że oprócz przedstawionej wyżej re-
dakcji wzorzec kanoniczny dopuszcza kształt tekstu w niewielkim stopniu 
odbiegający od zwykłych petycji: 

Matko Boża... dziękuję Ci za (wyliczenie określające przedmiot po-
dziękowania), proszę o (przedmiot prośby), (autoadresatyw).

Funkcja podstawowa modlitwy wotywnej nie odbiega zatem od funk-
cjonalnego obciążenia innych tekstów kultowych. Nadawcą jest osoba, która 
pragnie nawiązać kontakt z Bogiem. W modlitwie wotywnej ujawniają się 
jednak przede wszystkim (paradoksalnie) funkcje sekundarne, gdyż tekst 
przybiera formę modlitwy do Matki Bożej czczonej w konkretnym wize-
runku.

Wzorzec gatunkowy zawiera w obrębie swego składnika pragmatycz-
nego zbiór reguł, które służą dookreśleniu modelowej sytuacji komunika-
cyjnej, w tym przypisanego gatunkowi potencjału illokucyjnego (zbioru 
intencji) i sposobów jego realizacji w postaci kroków illokucyjnych, które, 
jak pokazują moje badania licznych tekstów użytkowych, są ściśle związa-
ne ze strukturą (WOJTAK 2001: 38‒47). We wzorcu kanonicznym intencje 
zastygają w strukturalnej skorupie, zyskując status obligatoryjnych kroków 
illokucyjnych i kształt aktów bezpośrednich oraz formuliczną szatę słowną 
(WOJTAK 2001: 42).

Schemat kroków illokucyjnych w odniesieniu do kanonicznego wzor-
ca modlitwy wotywnej przedstawia się następująco:

1) intencje fatyczne – nawiązanie kontaktu z odbiorcą i wstępne do-
określenie podstawy interakcji, w tym zwłaszcza roli illokucyjnej 
odbiorcy;

2) intencje dyrektywne (apelatywne, a więc prośby, błagania),
3) intencje fatyczne – rozwiązanie kontaktu, dookreślenie relacji mię-

dzy nadawcą i odbiorcą, określenie roli illokucyjnej nadawcy.
We wzorcu gatunkowym intencje tworzą zbiór zamknięty i pozostają 

w stosunku do siebie w układzie koniunkcyjnym, co oznacza, że żadna nie 
dominuje. Możliwa jest jednak także inna interpretacja. Intencje dyrektywne 
uznać można za dominujące, a blokom intencji fatycznych przypisać rolę 
grzecznościowej obudowy. O tym, w jakim stopniu wspomniane układy 
mogą się zmieniać w konkretnych wypowiedziach, a więc jaki może być 
zbiór funkcji zrealizowanych, będzie mowa w dalszej części artykułu.



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА32

Intencje fatyczne ukonkretniają się w formułach adresatywnych i au-
toadresatywnych. Zbiór adresatywów świadczy o postrzeganiu Maryi jako 
matki Chrystusa i ludzi. Jest to konceptualizacja dominująca. Znacznie rza-
dziej pielgrzymi zwracają się do Maryi królowej, władczyni. Twórcy mo-
dlitw wotywnych wybierają zatem formy adresatywne z zasobu określeń 
stosowanych w odniesieniu do Matki Bożej od wieków (KUCAŁA 1988: 
133‒144).

W formułach adresatywnych funkcjonują więc nie tylko neutralne, 
lecz ekspresywne, a w szczególności hipokorystyczne określenia: mateńka, 
mateczka, matuchna, matusia, matunia, a nawet sporadycznie matula. 

W wypowiedziach, które realizują wzorzec kanoniczny, przejawia się 
tendencja do wprowadzania nazwy otoczonego czcią wizerunku jako pod-
stawowej formuły adresatywnej. We wszystkich analizowanych zbiorach 
przeważały określenia typu: Matko Boża (Boska) Kębelska, Leżajska, Ko-
deńska; Matko Kębelska, Leżajska, Kodeńska; Mateńko Kębelska, Leżajska, 
Kodeńska. Analogiczną tendencję ilustrują ponadto adresatywy: Matuchno 
Boska Kodeńska, Matko Najświętsza Kodeńska, Najświętsza Matko Boska 
Kodeńska, O Najświętsza Maryjo Kodeńska, Maryjo Matko Kodeńska, Świę-
ta Mario Kodeńska, Najukochańsza Matko Kębelska, Cudowna Matko Kę-
belska...

Trudno tym formułom odmówić funkcji ekspresywnej, a zdarzają się 
też formy bardzo osobiste, defi niujące relacje między Matką Bożą a okre-
ślonym wotantem: Matko Moja Najlepsza (K); Maryjo, Matko moja (W); 
Kochana i Najlepsza z wszystkich Matek (W)3.

Formuły fatyczne zamykające kontakt pełnią też dodatkowo funkcję 
informowania o tym, jak nadawca postrzega siebie w relacji wobec odbiorcy 
ze sfery sacrum i jaką rolę illokucyjną sobie przypisuje. Wzorzec gatunko-
wy przewiduje przede wszystkim użycie formy określającej nadawcę jako 
uczestnika praktyk kultowych. Relacje między człowiekiem modlącym się i 
Matką Bożą są konceptualizowane w kategoriach:

1) osoba święta – wyznawca, dlatego największą frekwencję mają 
określenia: czciciel, czcicielka (twoja czcicielka, wdzięczna czcicielka, Two-
ja niegodna czcicielka, czcicielka B. K.), a więc według defi nicji słowniko-
wej ‘ktoś, kto komuś lub czemuś oddaje cześć, wielbiciel, wyznawca’. Nie-
co rzadziej pojawiają się formy wielbiciel, wielbicielka, twoja wielbicielka, 
zrozpaczona Twoja wielbicielka (K); Twoja wielbicielka Wanda z Kielc (W) 
bądź adoratorka. Warto dodać, że wymienione leksemy są zwykle używane 
w komunikacji świeckiej na oznaczenie ‘kogoś, kto ubiega się o względy 

3 W przypadku konieczności lokalizowania źródeł stosuję następujące skróty: L – ma-
teriały z Leżajska, W – teksty z Wąwolnicy, K – wypowiedzi pochodzące z Kodnia.
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konkretnej osoby’ i w niektórych sytuacjach uzyskują dodatkowe ekspre-
sywne zabarwienie, z reguły żartobliwe.;

2) pani – sługa, dlatego nierzadko jest stosowane określenie Twoja słu-
żebnica, sługa bądź sporadycznie poddana. 

Adresat modlitwy wotywnej jest postrzegany jako osoba, która może 
spełnić prośbę sama lub być pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem. 
Sobie twórca modlitwy nadaje zaś status osoby proszącej we własnym imie-
niu lub w imieniu innych (najczęściej członków rodziny). Zbiór autoadresa-
tywów wzbogaca się o formuły zawierające:

1) nazwy stopni pokrewieństwa: matka (stroskana, zrozpaczona, w 
rozpaczy...), córka, babcia, dziadkowie, żona, mąż;

2) określenia innych ról, jakie nadawca tekstu pełni w danym okresie 
swego życia (zwykle harmonizują one z podstawowym przedmiotem proś-
by): uczeń (klasy...), student, parafi anka z..., pielgrzym z...

Teksty zawierające w podpisie nazwę stopnia pokrewieństwa oddają 
pośrednio stosunek wotanta do benefaktywnego uczestnika aktu komunika-
cji oraz klimat relacji w rodzinie nadawcy tekstu. Porównajmy następujący 
przykład:

Matko Boska, dziękuję Ci za Twoją opiekę nad całą naszą rodziną, proszę o 
zdrowie i opiekę Bożą, proszę o pomoc w nauce dzieci i szczęśliwy powrót 
do domu. Babcia Lodzia.
Formuły autoadresatywne pełnią kilka funkcji. Mogą więc być jedynie 

sygnałem zamknięcia kontaktu. Ta funkcja przypada formułom, które jed-
nocześnie identyfi kują nadawcę, a więc konstrukcjom typu: imię + nazwa 
miejscowości, np.: Edyta z Siemiatycz, Maria z Warszawy, konstrukcjom za-
wierającym imię i nazwisko lub tylko imię (często w formie hipokorystycz-
nej). Konceptualizując relacje nadawczo-odbiorcze formuły fi nalne pełnią 
też funkcję ekspresywną i perswazyjną. Służą w każdym razie pozyskiwaniu 
przychylności adresata. Funkcja perswazyjna uwyraźnia się w komunika-
tach, które kończą się formułą zawierającą performatyw proszę oraz formułę 
adresatywną, która jest pośrednią motywacją aktu komunikacji (jak anam-
neza w modlitwie ustalonej). Porównajmy następujące przykłady: Prosi Cię 
Kochana Matko również mama (K), Prosi matka za swoje dzieci (K), Matko 
Boska Kodeńska spraw to o co Cię proszę two [sic!] dziecko, Matko Po-
cieszenia proszę o uzdrowienie duszy mojej córki Moniki, ratuj ją. Biedna 
matka (L).

Analizy pokazują, że intencjom fatycznym towarzyszą intencje uwiel-
bienia, oddania czci adresatowi ze sfery sacrum, a więc intencje ekspresywne.

Intencje apelatywne z kolei, wysłowione w segmencie głównym mo-
dlitwy, przybierają kształt aktów bezpośrednich z performatywami proszę, 
błagam i ogólnymi bądź (częściej!) konkretnymi przedmiotami prośby lub 
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błagania. Bardzo często intencjom tym towarzyszy akt podziękowania, który 
jest pośrednim aktem ekspresywnym i wyraża miłość i uwielbienie dla ad-
resatki wypowiedzi. Wszystkie te intencje i sposoby ich wyrażania mogą się 
pojawiać w jednej wypowiedzi. Oto stosowne przykłady:

Najdroższa Mateńko, dziękuję za wszystkie łaski wyproszone dla mojej 
rodziny, za udaną operację syna, proszę gorąco o dalszą opiekę, a szczególnie 
o zdrowie dla mojej rodziny, czcicielka z Krakowa (W);
Matko Boża, dziękuję za łaski otrzymane i proszę o zgodę w rodzinie Hanna 
(W).
Rola petenta może byś też wysłowiona bezpośrednio, lecz bez użycia 

performatywów, a więc bardziej konkretnie przy pomocy czasowników w 
formie trybu rozkazującego. Kategoryczność takich form jest wtedy zwykle 
osłabiana za pośrednictwem formuł adresatywnych, szczególnie uprzejmych 
lub nacechowanych serdecznością. Porównajmy dla przykładu następującą 
wypowiedź:

Matko Boska Kębelska ratuj mnie. Daj mi siłę i cierpliwość abym godnie 
znosiła wszystkie bóle i niedogodności. Mateńko dopomóż mi, abym nigdy 
nie zwątpiła i nie poddała się. Mateńko uproś swego Syna o zdrowie dla mnie. 
Maria (W).
Wielu wotantów stara się wprowadzić do wypowiedzi informację o 

bezgranicznym zaufaniu do Boga i silnej wierze w cud. Oto przykład takiej 
postawy:

Matko Boża Kębelska, Matko dobroci i miłosierdzia błagam Cię o zdrowie 
dla ciężko chorego Wojtka. Zanieś moją prośbę przed Boży Tron, bo Syn 
Twój Jezus Chrystus jest największym i jedynym lekarzem. Bezgranicznie 
ufająca ciocia Wojtka (W).
Jednym ze sposobów zjednywania adresata jest użycie konwencjonal-

nej religijnej formuły, wyrażającej wdzięczność. Oto przykłady wspomnia-
nych praktyk komunikacyjnych:

O Maryjo Najświętsza błagam Cię obdarz mnie łaskami, szczęściem w miłości 
i życiu. Spraw aby to co kocham moje było Twoja służebnica Bóg zapłać (W);
Matko Boża proszę Cię o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, 
pomoc w nauce dzieciom Rafałowi, Agnieszce i Pawłowi. Pomóż Matko Boża 
synowi Pawłowi, aby mogły spełnić się marzenia naukowe. Bóg zapłać (W).
Treść prośby lub podziękowania może eksponować perspektywę 

świecką z uderzająco konkretnym i szczegółowym wyłuszczeniem sprawy, 
z odwołaniem się do schematu wyliczenia. Jest to pośrednia informacja o 
tym, jakie sprawy dana osoba uznaje za najbardziej dla siebie kłopotliwe i 
wymagające nadzwyczajnej interwencji i pomocy lub jakie zjawiska są dla 
niej istotną wartością. Oto wybrane przykłady:
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Mamo Kodeńska proszę Cię o dobrego męża i o zdrowie dla całej rodziny 
Honorata; 
Matko Boska proszę Cię o wyjście moich rodziców z kłopotów fi nansowych 
i żeby rzucili papierosy;
Proszę Mateczko żeby syn mógł odzyskać skradzione dokumenty (K);
Matko Kodeńska proszę o szybki powrót do zdrowia i żebyś pomogła mi w 
nauce a w szczególności w matematyce tagże w innych przedmiotach taki jak 
J. Polski, Rosyjski, Histori i geografi  i w f (Ania M.);
Matko Boża Kodeńska dziękuję Ci:
za zdrowie moje, moich dzieci i męża
za pracę
za to, że nie brak nam pieniędzy
za to, że dzieci dostały się do szkół
za to, że zawsze kiedy Cię o coś poproszę Ty mnie wysłuchujesz.

Mówiąc o świeckiej perspektywie w wyrażaniu próśb, trzeba wspo-
mnieć oddzielnie o dwóch podstawowych kłopotach czy bolączkach: zdro-
wiu i alkoholizmie. Zdrowie jest traktowane jako dar, a prośby formułowane 
standardowo: proszę o zdrowie dla mnie i całej mojej rodziny. Alkoholizm 
dotykający z reguły ojca, syna, brata czy też męża przedstawiany jest jako 
zniewalający nałóg, z którego Matka Boża ma określoną osobę wyrwać czy 
też ją od nałogu wyzwolić: błagam Cię o Pani za moim bratem Jackiem wy-
rwij go z nałogu pijaństwa i złego towarzystwa; i odwróć nałóg pijaństwa; 
daj natchnienie, aby mój syn nie pił alkoholu; proszę o łaskę dla syna Zenona 
aby wyzwolił się od alkoholu; proszę o przemianę w mojej rodzinie wyrwij z 
nałogu pijaństwa męża itd.

W petycjach realizujących wzorzec kanoniczny (por. schemat przed-
stawiony na początku) może dominować perspektywa religijna, gdy wotanci 
proszą o łaskę wiary (umocnienie wiary, powrót wiary), a Maryję traktują 
jako doskonałą opiekunkę. Oto przykłady:

Najdroższa Matko polecam Tobie moją rodzinę. Jednocz nas wszystkich 
w Bogu. Strzesz [sic!] od nieszczęść. Uchowaj w zdrowiu. Duchu Święty 
oświecaj nasze umysły. (K);
Dziękuję Ci Matko Boża Kodeńska za bezmiar Twoich łask. Dziękuję Ci że 
mogłam być u Twoich stóp. Dziękuję Ci za córkę Annę i opiekę nad nią. Bogu 
niech będą dzięki. O Pani Kodeńska miej w opiece mojego męża Zbysława 
chroń go przed złem. (Maria). 
W ten sposób wyrażają się funkcje sekundarne modlitw wotywnych 

realizujących wzorzec kanoniczny, a więc funkcje fatyczne, ekspresywne i 
apelatywne.

* * *
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Wzorce alternacyjne nie muszą być dla celów niniejszego opracowania 
charakteryzowane bardzo szczegółowo, gdyż zawierają zbiór intencji tożsa-
my ze zbiorem typowym dla wzorca kanonicznego. Jeśli alternacja polega na 
opuszczeniu składnika (a może nim być w zasadzie jedynie składnik fi nalny), 
to zubożeniu ulega nie liczba funkcji, lecz jej wykładników. Zmiana kolejno-
ści składników zaś oznacza, że wzorzec alternacyjny dopuszcza drobną ko-
rektę w hierarchii intencji, wysuwając na czoło petycję. Ponieważ adresatyw 
nie podlega redukcji, więc funkcje fatyczne są przez wypowiedź spełniane, a 
wotanci dbają o to, aby okazać adresatce zaufanie, cześć i miłość. Ilustrację 
przedstawionych spostrzeżeń mogą stanowić następujące przykłady:

Dziękuję Ci Matko Boża Pocieszenia, że czuwasz nade mną i ofi arowując 
swoje cierpienie zadawane mi przez męża pijaka błagam wstaw się u Boga 
Ojca za Władysławem aby stał się normalnym człowiekiem, sprawiał w domu 
spokój. Ufam Tobie – przyjm moją modlitwę. (L);
Dziękujemy Ci Matko za powrót do zdrowia Tatusia i prosimy o zdrowie 
ciężko chorego z wypadku Adasia (W);
Błagam Cię Matko Najświętsza o wiarę dla moich dzieci. Proszę o zdrowie 
dla całej rodziny, a szczególnie o zdrowie psychiczne dla Szymona i Izabelki, 
by Iza zaczęła pracować, by Szymon przestał wąchać klej. O zdrowie dla 
Henia. Bóg zapłać (K).

* * *

Zarówno klimat interakcji, jak intencje podstawowe (intencje prośby 
lub podziękowania) są wysłowione w konwencjach obcych komunikacji reli-
gijnej w tych wypowiedziach wotantów, które realizują reguły wzorców ada-
ptacyjnych. W niektórych typach wypowiedzi mogą się też pojawiać nowe, 
dodatkowe funkcje i sposoby konceptualizacji roli illokucyjnej adresata. W 
ramach niniejszego opracowania mogę te problemy jedynie zasygnalizować 
(zob. ponadto: KOWALSKI 1994: 195‒239; WOJTAK 1999: 109‒111; 2000a: 
391‒395; 2000b: 138‒140).

Zacznijmy od przykładów, które nawiązują do konwencji urzędowej 
skargi (WYRWAS 2002). Nadawca przedstawia w takiej wypowiedzi swą 
szczególnie trudną sytuację, pragnie być wysłuchanym, ma potrzebę wypo-
wiedzenia żalu, ale też wyraźnie żąda sprawiedliwości i domaga się ukarania 
sprawcy działań, które petentowi sprawiają przykrość i są przyczyną poczu-
cia krzywdy doznawanej nie od losu, lecz od innego człowieka. Tekst wo-
tywny o kształcie skargi zawiera więc (często drobiazgowy) opis wydarzeń 
oraz wyrażoną wprost (lub tylko sugerowaną) dyrektywę, przedstawiającą 
konsekwencje, jakie za swoje czyny powinna ponieść osoba, będąca obiek-
tem skargi. W tekstach wotywnych tak ukształtowany segment może być 
powiązany z członem o funkcji modlitewnej (nawiązanie kontaktu z osobą 



MARIA WOJTAK: O funkcjach modlitwy wotywnej 37

ze sfery sacrum, okazanie jej uwielbienia i wdzięczności itd.). Odwołajmy 
się dla ilustracji do następujących przykładów:

Do Najukochańszej Matuchny Leżajskiej podziękowanie za szczęśliwe 
zbiory żniwne nie zrośnięte składamy z moim domem najserdeczniejsze 
podziękowanie i za wszystkie łaski co mamy od Boga a teraz proszę o ukaranie 
wrogów co nam nazłość robiu lata i nie ma poprawy i coraz jest gorzej teraz 
tak robiu że żucaju łańcuchy w koniczynę żeby się zepsuła kosiarka i nam 
się urwał bagnet i nie wykosiliśmy kończyny a tu trzeba było daleko jechać 
do domu więc najukochańsza Matuchno proszę Cię ukochanym sercem ukaż 
wrogów jak chcesz od siebie bo żadna proźba do nich nie dociera albo płacz 
robiu co chcu bo tu jest teraz sama wola co kto chce to robi Błagam o gorącą 
proźbę biedna sługa Boża z dziećmi moimi w modlitwach i na rużańcu (L);
Prośba do Matki Bożej Pocieszenia
Proszę o wygranie sprawy. Co przeciwnik nas gryzie oczernia i przekupuje. 
Niech moc Boża i Twa łaska nas obroni przed przed bandytami co czychają 
na Syna mego życie. Obroń nas Matko! (L);
Prośba do Matki Bożej Pocieszenia
Proszę o zdrowie i o pomoc Boską i ludzką. Aby Wiącek przestał się mścić ze 
swym mścicielem. Obroń nas o Matko syna mego i mnie przed oszczercami 
pełnymi dumy i zdzierstwa i łapownictwa ratuj nas Matko pełna litości i 
wspułczucia obroń nas. Twoja czcicielka w rozpaczy. (L).
W zbiorze wzorców adaptowanych na potrzeby komunikacji wotyw-

nej znajdują się też listy. Konwencja epistolarna jest, jak wiadomo, bardzo 
przydatna w nawiązywaniu dialogu z oddalonym interlokutorem, wyrażaniu 
odczuć, uczuć i aktów woli. Adaptacje formy listu w komunikacji wotywnej 
są zatem liczne, ale nie zawsze głębokie. Zakres nawiązań jest jednak taki, 
aby pozwalał na wyrażanie ekspresji, okazanie uczuć, mówienie o Matce 
Bożej jak o osobie bliskiej, kochanej, której można się zwierzyć z kłopotów 
i oczekiwać wsparcia:

Kochana Mateczko dziękuję za cud jakiego doświadczyłam. Dziękuję za 
ocalenie mnie i mojej córeczki z wypadku samochodowego Grażyna (K);

Matko Kodeńska nie wiem jak mam w słowach wyrazić moją wdzięczność za 
to co dla mnie uczyniłaś. Mimo iż pierwszy raz modlę się do Ciebie jako do 
Matki Boskiej Kodeńskiej to wiec, że bardzo Cię kocham i jestem wdzięczna 
za uratowanie życia i że ilekroć byłem w tarapatach Ty i Twój Syn pan Jezus 
pomagaliście mi. Dziękuję;

Ukochana Matko Kodeńska Spraw proszę aby matka moich synków Michałka 
i Huberta – Małgosia – wybaczyła mi moje winy jej uczynione i abym mógł 
widywać moje dzieci – Pątnik Wojciech.
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W grupie wypowiedzi realizujących wzorce adaptacyjne znajdują się 
(redagowane sporadycznie) teksty o kształcie donosu. Mają one poinformo-
wać o czyimś niewłaściwym postępowaniu (łamaniu zasad religijnych). W 
komunikacji wotywnej nie są jednak wyłącznie oskarżeniem. Osoba zwra-
cająca się do Matki Bożej z określoną informacją wyraża raczej troskę o 
dobro bliźnich, którzy zbłądzili i, nie zawsze bezpośrednio wysłowiony, apel 
o ratunek dla nich. Ilustrację tych spostrzeżeń mogą stanowić następujące 
wypowiedzi:

Pewien karmelita nosi się z zamiarem wystąpienia z Zakonu. Proszono nas o 
modlitwę. (W);
Gorąco proszono nas o modlitwę w intencji młodego małżeństwa z pięciorgiem 
dzieci z Łęcznej, gdzie zaangażowali się we wspólnotę Zielonoświątkowców. 
W konsekwencji chcą wypisać syna z Biskupiaka, nie posyłać dzieci na 
katechizację, mimo że jedno z nich powinno przygotować się do I Komunii 
św. Bóg zapłać! (W);
Moja 92-letnia teściowa od wielu lat nie przystępuje do Spowiedzi i Komunii 
Św. Uzdrów Jej duszę. Synowa (K).
Posłużenie się wypowiedziami nawiązującymi do obcych modlitwie 

konwencji gatunkowych sprawia, że uwyraźnia się funkcja perswazyjna, a 
rola petenta wobec sacrum zyskuje wykładniki typowe dla prywatnej lub ofi -
cjalnej (urzędowej) komunikacji świeckiej. W przypadkach skrajnych kon-
tekst, na który składa się konglomerat praktyk wotywnych, nadaje sakralny 
wymiar tekstom, które swym kształtem językowym mocno tkwią w sferze 
profanum. W tym kontekście warto wymienić wypowiedzi, które są jedynie 
śladem obecności, a więc realizują konwencję wpisu do księgi pamiątkowej 
lub niektóre teksty o kształcie podania (KOWALSKI 1994: 219‒220; 227‒228; 
WOJTAK 2000a: 392; 2000b: 138‒139).

Sposób traktowania numinotycznych odbiorców modlitwy oraz wzgląd 
na drugą fazę komunikacji wotywnej, a więc tę, w trakcie której zapoznać się 
mogą z tekstem postronne osoby, sprawiają, że niektóre treści są szyfrowa-
ne. Wspomniany zabieg ujawnia kolejne wymiary paradoksów gatunku, w 
obrębie którego perspektywa religijna przenika się z perspektywą świecką. 
Utajniając niektóre treści, wotanci dają wyraz wiary w moc adresatów ze 
sfery sacrum. Wspomniana strategia komunikacyjna przypomina jednocze-
śnie praktyki stylizacyjne znane z komunikacji potocznej, w której przemil-
cza się wspólną wiedzę interlokutorów lub czyni jedynie stosowne aluzje do 
spraw i faktów im znanych. W modlitwie wotywnej owo szyfrowanie jest 
tematyzowane i sygnalizowane za pomocą specjalnych formuł: Ty wiesz; Ty 
rozumiesz; pewna sprawa; wiadoma Ci sprawa; prośby Tobie wiadome itp. 
Oto wybrane przykłady:
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Matko Boża proszę Cię o pomoc w pewnej sprawie, weź to wszystko w swoje 
ręce oraz dziękuję Ci za otrzymane łaski (L);

Mateńko Najdroższa i Najcudowniejsza! Dziękuję Ci z całego serca za 
wszystko co mi dajesz nieustannie. I nadal Cię proszę bardzo daj mi zdrowie i 
pomoc w pracy oraz dopomóż mi w pewnej bardzo ważnej sprawie. (L);
Matko Najświętsza Proszę Cie o uproszenie aby pewna sprawa została 
potraktowana łagodnie i dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę o dalsze 
błogosławieństwo. (L);
O pomyślne załatwienie pewnej sprawy (L);
Proszę o pomoc w wytrwaniu w przyrzeczeniu, które jest Tobie znane. (K);
Matko proszę Cię o zdrowie, żebym była dobra w szkole i mój brat, żeby 
rodzice się nie kłócili i oto co prosiłam Cię w zeszłym roku (K). 
W trakcie przygotowań do drugiej fazy komunikacji wypowiedzi mo-

dlitewne mogą być korygowane przez osoby duchowne. W odniesieniu do 
wspomnianych odbiorców pełnią one bowiem funkcję charakteryzowania 
nadawcy. Korekta dotyczy zbyt szczegółowego i potocznego przedstawiania 
petycji lub sposobu wysłowienia, który jest uznany za przesadnie prywatny, 
by nie rzec intymny. Jako przykład niech posłużą następujące wypowiedzi 
(fragmenty skreślone podaję w nawiasach, a dopisane wyróżniam kursywą):

Matko Boska dziękuję Ci za siły które mi dałaś abym tu przyszła z 
pielgrzymką. [Prośbą moją jest to] Proszę żeby mój dziadzio i babcia byli 
zdrowi i [żeby kolega który mi się podoba porozmawiał ze mną] żebym miała 
dobre koleżeństwo. (K);
Przyjmij moje podziękowanie za dar życia [w Twoje święto wniebowstąpienia] 
składam Ci owoce mojego macierzyństwa Olę i Paulę i Maciusia Uczyń z 
nich narzędzia w służbie Bogu. A mnie i mężowi daj mądrość serca i zdrowie 
[pokój] Spokój w rodzinie i [pokój duszy Kazimierza] i szczęście wieczne dla 
Kazimierza Maria [nazwisko skreślone] (K);
Prozba do Matki najświętszej o uzdrowienie moich nóg dziękczynno błagalna 
[na których słabo się chodzi] żeby Matka Najświetsza mnie błogosławiła i 
przywróciła mi normalne nogi oto prosi (imię i nazwisko nadawcy) (K);
Matko Boża Kodeńska córka moja miała bardzo [poważną] operację [stawu 
biodrowego], proszę Cię o opiekę nad nią [w tej chwili jest na rechablilitacji]. 
Proszę Cię o zdrowie i szczęśliwy los dla niej o zdrowie dla całej rodziny. 
Prosi matka i o pomoc w wychowaniu dorastających synów.
Wśród funkcji niezamierzonych przez nadawcę pierwotnego trzeba 

więc umieścić funkcje, które mogą pełnić wszelkie wypowiedzi, a więc 
funkcje prezentatywne, ponieważ wypowiedź może informować o wieku, 
płci, stopniu wykształcenia czy terytorialnym pochodzeniu swego twórcy, 
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może go, jak mówią językoznawcy, zdradzać (GRZEGORCZYKOWA 1991: 15). 
W cytowanych już wypowiedziach dostrzec można było liczne usterki, które 
pokazywały niski poziom sprawności komunikacyjnej niektórych nadaw-
ców. Odwołajmy się jeszcze do kilku przykładów, pokazujących nieporad-
ność w sposobie formułowania wypowiedzi (błędy gramatyczne) oraz uster-
ki w formie zapisu (błędy ortografi czne, a także przykład hiperpoprawności 
w zapisie trzcicielka):

Matko opiekuj się mojemi wnukami Moniko Damianem Karolino i Klaudio 
babcia (K);
O Мaryjo da zdzowie mojm dzieciom i wnukom (K);
Maryjo ze synem swoim mie wopiece wszystkie moje wnuczki zeby nie ześli 
na zło droge prosi dziedek miej wopiece Maryjo (K);
Maryjo Kodeńska proszę wysłóchaji moje prośby żeby mi więcej noga nie 
rosła, żebym jeszcze schudła, miała duże powodzenie u chłopców i cały czas 
bardzo dobże się uczyła. Proszę, żebym nigdy nie kłóciła się z moją Mamą 
i żebym miała pogodę ducha. Błaga, proszę WYSŁUCHAJ MNIE jedna z twoich 
chrześcijanek (K);
Matuchno Kodeńska Z okazji 25-lecia pożycia małżeńskiego dziękuję Ci za 
opiekę powierzam Ci moje małżeństwo pod Twoją opiekę prowadź nas do 
swojego Syna Jezusa Chrystusa Twoja trzcicielka.
Modlitwa wotywna jest, jak widać, tekstem, za pośrednictwem którego 

do Boga, czy wprost do Matki Bożej, zwraca się konkretny człowiek, może 
więc być wypowiedzią niezborną, ale nawet w tej niezborności – wyjątkowo 
i prawdziwie po ludzku – ekspresywną. Oto stosowne przykłady:

MATKO BOŻA KODEŃSKA! Polecam Ci całe moje życie, wszystkie troski, 
kłopoty, smutki, ale także radości. Proszę Cię, spraw, żeby przeważały jednak 
te ostatnie... (Maria ze Świdnika); 
Matko Boża Kodeńska Wysłuchaj mej prośby aby zięć przestał pić, Syn żeby 
dostał pracę a ja żebym miała przyjaciela na dalszą drogę życia;
Matko Kodeńska opiekuj się nami Tereso i sześciorga dziećmi bo zostaliśmy 
sierotami zmarł ojciec oraz mąż który miał 50 lat;
Proszę Cię Matko Kodeńska – miej w opiece moje wnuczki bo żyją 16 lat bez 
matki która zmarła.
Kolejną niezamierzoną funkcją modlitw wotywnych jest ujawnianie 

postaw w ramach kultu, związane z wyborem wzorca wysłowienia i sposobu 
jego realizacji oraz treścią petycji. Niektóre przejawy postaw, uznanych za 
niepożądane, podlegają, jak pokazywałam, swego rodzaju cenzurze.

* * *
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Modlitwa wotywna jawi się językoznawcy jako wypowiedź osadzona 
na pograniczu sacrum i profanum. Część wypowiedzi prezentuje perspek-
tywę religijną, część eksponuje świecki punkt widzenia. Przeważają jednak 
wpisy wotywne, w których wymienione perspektywy są zderzane, a wte-
dy kontekst, a raczej scenariusz komunikacyjny, pomaga nadać im sakralny 
wymiar i charakter. Funkcji tego typu tekstu nie da się więc utożsamiać z 
intencjami wypowiedzi. Mają one charakter złożony i niejednorodny status. 
Można je traktować jako role wpisane w komunikacyjny scenariusz, a także 
konfi guracje intencji określone przez reguły wzorców gatunkowych.

Funkcja prymarna i niektóre funkcje sekundarne przewidziane są przez 
reguły wzorca gatunkowego i jego poszczególnych wariantów. Scenariusz 
komunikacyjny pełni rolę zbioru czynników wspomagających procesy ujaw-
niania owych funkcji lub ich modyfi kowania. To między innymi w ramach 
kultu kształtuje się osobliwy charakter modlitewnej prośby i niektóre funk-
cje niezamierzone przez pierwotnego nadawcę (wotanta).

Oto jak w ogólnym zarysie przedstawia się zbiór funkcji pełnionych 
przez teksty wotywne:

1) Funkcje ujawnione w ramach kultu i przewidziane przez reguły 
określonych wariantów wzorca gatunkowego, a więc przez nadawcę za-
mierzone. Jest wśród nich funkcja prymarna, którą pełnią wszystkie wypo-
wiedzi kultowe, czyli funkcja nawiązania kontaktu z Bogiem. Towarzyszą 
jej funkcje sekundarne (wpisane w normy wzorca kanonicznego i wzorców 
alternacyjnych): oddanie czci Bogu i Maryi lub określonemu świętemu, po-
dziękowanie za otrzymane łaski, a także akty zawierzenia, a więc funkcje 
sprawcze, oraz prośby o dalsze błogosławieństwo, czyli funkcje apelatywne. 

Konwencje, jakie się ukształtowały w ramach kultu wotywnego, do-
puszczają jednak użycie wzorców adaptacyjnych, co poszerza zbiór funkcji 
sekundarnych i zmienia rodzaj ich wykładników. Pojawiają się zatem funk-
cje ekspresywne – wyrażenie miłości do Boga bądź Matki Bożej, funkcja 
przedstawienia kłopotów i wyrażenia żalu oraz funkcja perswazyjna realizo-
wana w konwencji skargi lub donosu, który jest pośrednią prośbą o ratunek 
dla błądzących grzeszników.

2) Funkcje przygodne (niezamierzone) przez pierwotnych nadawców. 
Wśród nich funkcja charakteryzowania nadawcy co do płci, wieku, pocho-
dzenia, stopnia wykształcenia. Modlitwy pełnią też funkcję tekstów, które 
zdradzają nadawcę w tym sensie, że ujawniają jego postawę w ramach kultu, 
sposób postrzegania Matki Bożej, system wartości, stosunek do bliźnich itd. 

W tej grupie trzeba też sytuować funkcje związane z dwufazowością 
aktów kultowych oraz zmianami w obrębie kategorii nadawcy i kategorii 
odbiorców (adresat pozostaje ten sam). Dla wtórnego nadawcy wypowiedź 
jest pośrednią informacją o nadawcy pierwotnym i może podlegać procesom 
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ponownej redakcji, dostosowującej jej kształt do norm kultu wotywnego. W 
odniesieniu do odbiorców wtórnych, uczestników nabożeństwa, wypowiedź 
tego rodzaju pełni funkcję dydaktyczną, utrwalając zarówno reguły kultu, 
jak i normy gatunkowe modlitwy wotywnej.

Podstawowa różnica w stosunku do modlitwy ustalonej polega, jak się 
wydaje, na tym, że w modlitwie ustalonej dominuje biegun teologiczny – 
modlitwa mówi do Boga, w indywidualnej zaś biegun antropologiczny – do 
Boga mówi określony człowiek, dominuje w niej zatem perspektywa ludz-
kiej biedy.
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Марија Војтак

О ФУНКЦИЈАМА ВОТИВНЕ МОЛИТВЕ

Р е з и м е

Овај рад се бави функцијама молитвених текстова који представљају ин ди-
видуални варијетет молитве назван вотивна молитва. Реч је о молитвама Мајци Божијој 
или Светитељима, остављеним на местима одређеног култа, због присуства лика онога 
коме се молитељ обраћа. Ови текстови су из сфере сакралног и профаног и стога их 
не можемо поистоветити с интенцијама молитве. Могу се разматрати као улоге у 
комуникативном сценарију а такође и као склоп намера везаних за дати жанр.

Из комуникативне и жанровске перспективе аутор раздваја: 1) функције које се 
откривају унутар култа: а) примарна функција успостављања контакта са сакралном 
сфером, б) секундарне функције: молитве упућене Богу, Богородици или одређеном 
светитељу, из захвалности због примљеног благослова, прихваћене молбе и др.; 2) 
пригодне функције (ненамерне), проистекле из примарног обраћања, односно функције 
карактеризације молитеља у смислу пола, узраста, образовања итд.

Вршење вотивног култа састоји се из два ступња: 1) ступањ на којем при марни 
молитељ (аутор текста) уређује молитву, 2) ступањ читања текста, дозвољен током 
посебне службе. Што се тиче секундарних прималаца (учесника у служби), вотивна 
молитва има дидактичку функцију, јер чува правила вотивног култа, као и жанровске 
норме анализираног типа молитве.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ
В УКРАИНСКОЙ ТЕОЛИНГВИСТИКЕ ХХ‒XXI СТ.

Настоящая статья представляет собой обзор исследований украинской 
религиозной лексики. В работе предпринимается попытка описания и анализа 
терминологии, используемой для обозначения данной части словарного состава 
языка; описаны этапы ее становления и основные направления исследований, 
а также представлены классификации и анализ отдельных лексических 
(тематических) групп (полей). Несмотря на то, что украинская теолингвистика 
до сих пор не выделена в отдельный раздел украинского языкознания, но 
исследования в этой области ведутся, как минимум, начиная с 30-х годов ХХ 
столетия. Поэтому, употребляя этот термин, мы имеем в виду теолингвистические 
исследования, которые проводились и проводятся на материале украинского 
языка как в Украине, так и за рубежом.

Ключевые слова: украинская теолингвистика, диссертации, украинская 
религиозная лексика, этапы становления, направления исследований, 
классификации религиозной лексики, группы, поля.

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ УКРАИНСКОЙ ТЕОЛИНГВИ-
СТИКИ. С целью «оформления» теолингвистики в раздел языкознания 
нами были опубликованы работы, в которых представлены теоретиче-
ские проблемы общей теолингвистики (ГАДОМСКИЙ 2004a; 2004b; 2005; 
GADOMSKI 2005). Позднее исследования в этой области проводились 
нами в основном на материале русского и польского языков (ГАДОМСКИЙ 
2006a; 2006b; 2006d; 2006c). Сегодня можно с полным правом говорить 
о таком разделе теолингвистики, как «славянская теолингвистика» и та-
ких ее подразделах, как польская, русская, сербская (КОНЧАРЕВИЋ 2012: 
482‒495), украинская теолингвистика (ГАДОМСКИЙ 2012; ГАДОМСКИЙ ‒ 
ГАДОМСКАЯ 2013) и др. В числе основных направлений украинской тео-
лингвистики можно назвать: переводы и анализ переводов религиозных 
текстов на украинский язык; изучение особенностей украинского рели-
гиозного стиля; анализ, систематизация и описание религиозной лек-
сики (терминологии) в различных аспектах: попытки классификации 
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религиозной лексики, описание отдельных групп, полей религиозной 
лексики и т.п. (БИБЛА 1997; БОЧАРОВА 1999; БРАЇЛКО 2005; ГОРБАЧ 1991; 
2004; ГРИМАЛОВЬСКИЙ 2006; КОВТУН 2006; ПУРЯЄВА 2001a; ПІДДУБНА 2000; 
ОСИНЧУК 2008 и др.).

Работа в этой области ведется, как минимум, начиная с 30-х годов 
ХХ столетия в Украине и за рубежом. Все это дает нам право говорить 
об украинской теолингвистике. Поэтому, употребляя этот термин, мы 
имеем в виду теолингвистические исследования на материале украин-
ского языка, которые проводились и проводятся не только в Украине, 
но  и за рубежом.

Целью работы является изучение одного из направлений укра-
инской теолингвистики – исследований религиозной лексики, а также 
обзор достижений украинистов в этой области: анализ терминологии, 
используемой для ее обозначения; описание этапов становления; харак-
теристика основных направлений исследований; обзор классификаций 
и отдельных лексических (тематических) групп (полей). 

2. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ. 
Для обозначения религиозной лексики в украинской теолингвистике 
используются многочисленные термины: богословська термінологія 
(укр.) – богословская терминология (русск.), біблійна лексика (укр.) – 
библейская лексика (русск.), сакралізми (укр.) – сакрализмы (русск.), 
сакральна термінологія (укр.) – сакральная терминология (русск.), укра-
їнська релігійна термінологія – украинская религиозная терминология 
(русск.), українська релігійна лексика (укр.) – украинская религиозная 
лексика (русск.), українська обрядова термінологія (укр.) – украинская 
обрядовая терминология (русск.), українська церковно-обрядова термі-
нологія/лексика (укр.) – украинская церковно-обрядовая терминология/
лексика (русск.), релігійні найменування (укр.) – религиозные наимено-
вания (русск.), церковно-терминологічна лексика (укр.) – церковно-тер-
минологическая лексика (русск.), богослужебна термінолексика (укр.) 
– богослужебная терминолексика (русск.), церковно-релігійна лексика 
– церковно-религиозная лексика (русск.), християнська лексика (укр.) – 
христианская лексика (русск.) и др. 

Более подробные рассуждения по поводу терминологии, исполь-
зуемой для обозначения религиозной лексики, представлены в диссер-
тации Ю. Браилко (БРАЇЛКО 2005: 21‒28). Исследовательница использу-
ет в качестве основного термин конфессиональная лексика и предлагает 
систему конфесиональной лексики/терминологии во взаимодействии со 
смежными группами: 

1) конфесійна лексика (укр.) – конфессиональная лексика (русск.); 
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2) релігійна/сакральна лексика (укр.) – религиозная/сакральная 
лексика (русск.);

3) церковна/релігійно-церковна лексика (укр.) – церковная/рели-
гиозно-церковная лексика (русск.);

4) християнська лексика (укр.) – христианская лексика (русск.);
5) богословська термінологія (укр.) – богословская терминология 

(русск.);
6) християнська богословська термінологія (укр.) – христианская 

богословская терминология (русск.);
7) церковно-обрядова термінологія (укр.) – церковно-обрядовая 

терминология (русск.);
8) літургійна термінологія (укр.) – литургическая терминология 

(русск.);
9) біблійна лексика (укр.) – библейская термінология (русск.) 

(Браїлко 2005: 27–28).

При составлении данной системы автор опирается на украинскую 
христианскую терминологию. Считаем, что система терминов, предло-
женная Ю. Браилко требует корректировки и может быть дополнена с 
учетом различных христианских конфессий: православия, католициз-
ма, протестантизма, а также терминологии других религий и их конфес-
сий, направлений течений.

Поэтому мы предлагаем несколько иной, более расширенный, ва-
риант данной системы (классификации) и предлагаем заменить термин 
терминология на термин лексика.

1) релігійна/сакральна лексика (укр.) – религиозная/сакральная 
лексика (русск.);

2) церковна/релігійно-церковна лексика (укр.) – церковная/рели-
гиозно-церковная лексика (русск.);
а. біблійна лексика (укр.) – библейская лексика (русск.);
б. коранічна лексика (укр.) – кораническая лексика (русск.)  и 

т.п.;
3) конфесійна лексика (укр.) – конфессиональная лексика (русск.); 

а. християнська лексика (укр.) – христианская лексика (русск.):
 i. православна лексика (укр.) – православная лексика 

(русск.);
 ii. католицька лексика (укр.) – католическая лексика 

(русск.);
 iii. протестантська лексика (укр.) и т.п. – протестантсткая 

лексика и т.п. (русск.);
б. ісламська лексика (укр.) – исламская лексика (русск.):
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 i. сунітська лексика (укр.) – суннитская лексика (русск.);
 ii. шиїтська лексика (укр.) и т.п. – шиитская лексика 

(русск.);
в. лексика інших релігій та їх конфесій (укр.) – лексика других 

религий и их конфессий (русск.);
4) богословська лексика (укр.) – богословская лексика (русск.);

a. християнська богословська лексика (укр.) – христианская 
богословская лексика (русск.):

 i. православна богословська лексика (укр.) – православ-
ная богословская лексика (русск.);

 ii. католицька богословська лексика (укр.) – католическая 
богословская лексика (русск.);

 iii. протестантська богословська лексика (укр.) – проте-
стантская богословская лексика (русск.) и т.п.;

б. ісламська богословська лексика (укр.) – богословская лек-
сика (русск.): 

 i. сунітська богословська лексика (укр.) – суннитская бо-
гословская лексика (русск.);

 ii. шиїтська богословська лексика  (укр.) – шиитская бого-
словская лексика (русск.);

в. богословська лексика інших конфесій (укр.) –  богословская 
лексика других религий и их конфессий (русск.);

5) церковно-обрядова лексика (укр.) – церковно-обрядовая лекси-
ка (русск.);
a. християнська церковно-обрядова лексика (укр.) – христиан-

ская богословская лексика (русск.):
 i. православна церковно-обрядова лексика (укр.) – право-

славная церковно-обрядовая лексика (русск.);
 ii. католицька церковно-обрядова лексика (укр.) –  католи-

ческая церковно-обрядовая лексика (русск.);
 iii. протестантська церковно-обрядова лексика (укр.) – 

протестантская церковно-обрядовая лексика (русск.) и 
т.п.;

б. ісламська обрядова лексика (укр.) – исламская обрядовая 
лексика (русск.):

 i. сунітська обрядова лексика (укр.) – суннитская обрядо-
вая лексика (русск.);

 ii. шиїтська обрядова лексика (укр.) – шиитская обрядовая 
лексика (русск.);
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в. церковно-обрядова лексика інших релігій та конфесій (укр.) 
– церковно-обрядовая лексика других религий и конфессий 
(русск.);

6. літургійна лексика (укр.) – литургическая лексика (русск.):
a. християнська літургійна лексика (укр.) – христианская ли-

тургическая лексика (русск.):
 i. православна літургійна лексика (укр.) – православная 

литургическая лексика (русск.);
 ii. католицька літургійна лексика (укр.) – католическая ли-

тургическая лексика (русск.);
 iii. протестантська літургічна лексика (укр.) – протестант-

ская литургическая лексика (русск.) и т.п.;
б. літургійна лексика інших релігій та конфесій (укр.) – литур-

гическая лексика других религий и конфессий (русск.).

Кроме того правильнее было бы к каждому термину во всех пун-
ктах классификации дописать слово украинский, поскольку речь идет 
об украинской терминологии.

Поскольку Ю. Браилко занимается исследованием украинского 
конфессионального стиля, а если быть более точным христианского 
украинского конфессионального стиля, то и, соответственно, его со-
ставным элементом, по ее мнению, является конфессиональная лекси-
ка/терминология (= украинская христианская конфессиональная лек-
сика/терминология). Однако, в современной теолингвистике наиболее 
распространенным является термин религиозный язык и поэтому, по 
нашему мнению, наиболее логичным было бы заменить термин кон-
фессиональная лексика/терминология на термин религиозная лексика. 
Вторая проблема при выборе термина: вопрос употребления терминов 
лексика или терминология. Считаем, что лучше все-таки, в данной си-
туации, употреблять термин лексика, поскольку терминология – это со-
ставная часть лексической системы языка, и границы между лексикой 
и терминологией очень часто размыты. Если же рассматривать всю  эту 
лексику как поле, группу, то термин религиозная лексика может быть 
использован как имя поля. По нашему мнению, универсальным, ней-
тральным, емким и общим является термин религиозная лексика. Решая 
таким образом поставленную проблему, мы отдаем себе отчет в том, 
что в некоторых случаях, при более подробной классификации религи-
озной лексики/терминологии более уместно будет употребление терми-
нов конфессиональная лексика/терминология. Однако на данном этапе 
исследований термин религиозная лексика является более подходящим. 
Поэтому в настоящей работе нами используется термин не конфессио-
нальная лексика, а религиозная лексика.
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3. ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ. В украин-
ском языкознании описаны основные этапы эволюции украинской ре-
лигиозной лексики. Одной из первых эту работу выполнила С. В. Биб-
ла, которая выделила шесть основных этапов (1997:11‒25). 

Позднее эти исследования были дополнены Н. В. Поддубной 
(2000: 18‒24). 

А. А. Ковтун, опираясь на наработки С. В. Библы и Н. В. Поддуб-
ной, описывает семь основных этапов эволюции украинской церковно-
религиозной лексики, обращая при этом внимание не только на линг-
вистические, но и на экстралингвистические факторы, повлиявшие на 
этот процесс (2006: 20‒28). 

Первый этап (дохристианский). И. Огиенко (митрополит Иллари-
он) считал, что  «... главные религиозные термины у нас были задолго 
до Христианства и Новая Греческая Вера не смогла вытеснить их из 
всенародного употребления и заменить новыми греческими». Исследуя 
общий пласт христианской и дохристианской лексики, ученый приво-
дит ряд религиозных названий, существовавших еще до Х в.: говіння, 
говіти, молитва, гріх, грішити, грішник, жертва, жертвувати, жерт-
веник, сповідь, причастя, причащатися, храм, вечірня, утреня, рай, 
пекло (1884: 85). 

Второй этап (конец Х–ХIII вв.), по мнению Поддубной Н. В., оз-
наменовался принятием христианства в Киевской Руси и появлением 
переводов древнегреческой религиозной литературы на древнерусский 
язык. С ними пришло значительное количество заимствований грече-
ского (византийского периода) происхождения, часто через старосла-
вянско-болгарское посредничество, которые хорошо прижились на но-
вой почве (архієпископ, архієрарх, єпископ, ігумен, дяк, митрополит, 
піп, владика; лавра, клирос, монастир, амвон, потир та багато ін.) 
(2000: 62).

Третий этап (XIV–XVII вв.), как отмечает А. А. Ковтун, связан с 
пробуждением культурной жизни Украины после долгого упадка, вы-
званного монголо-татарским нашествием. Для этого этапа характерны 
такие важные тенденции, как украинизация церкви, церковной терми-
нологии и увеличение числа источников для формирования этой терми-
нологии. 

Староукраинский язык была введен  в конфессиональную прак-
тику, в результате чего произошло обогащение церковно-религиозной 
терминосистемы национальными, собственно украинскими соответ-
ствиями (дзвіниця, богомольник, попович). К концу XVII в. произошло 
значительное расширение терминологических полей церковно-религи-
озной лексики, увеличился качественный состав новых терминов, про-
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изошло заметное нормирование системы украинской церковно-религи-
озной терминологии (2006: 23).

Пополнение сакральной терминологии в XIV–XVII вв., по мне-
нию М. Юрковского, продолжалось под влиянием полонизированных 
латинских элементов (каплиця, пастир, бискуп, ксьондз). «Уже с древ-
нейших времен староукраинская сакральная лексика обогащалась за 
счет заимствований с Запада, в частности, из польского языка, который 
стал посредником в освоении иностранных слов, первоисточником ко-
торых была средневековая латынь» (1989: 82).

Четвертый этап (конец XVII в. – нач. XIX в.) ученые считают не-
продуктивным этапом в эволюции украинской церковно-религиозной 
лексики. Обогащение лексики продолжалось только в Галичине благо-
даря латинско-польским церковным «поступлениям» (КОВТУН 2006: 23).

Пятый этап (30-е гг. XIX в. – 20-е гг. ХХ ст.) завершился вторым Ре-
нессансом в развитии украинской церковно-религиозной терминологии. 
Выход в свет религиозных текстов на украинском языке («Проповеди» В. 
Гречулевича, И. Бабченко, «Катехизис» и др.). Активизация работы над 
украинскими переводами Библии (П. Кулиш, И. Пулюй, И. Нечуй-Левиц-
кий, М. Шашкевич, Т. Шевченко, П. Морачевский, М. Максимович, И. 
Огиенко и И. Хоменко); исправления и унификация отдельных греческих 
терминов, введение родного языка в богослужение – все это способство-
вало развитию национальной идеи (КОВТУН 2006: 24).

Шестой этап (30-е гг. – 80-е гг. ХХ ст.), по мнению Т. Биленко, 
в большей мере обусловлен экстралингвистическими, нежели языко-
выми факторами, к числу которых могут быть отнесены: запрещение 
проведения богослужений и пренебрежение церковно-религиозными 
памятниками при составлении «Словаря украинского языка» в 11-ти 
томах и т.п. (1993: 60).

Седьмой этап (с 90-х гг. ХХ ст.) отмечен утверждением в Укра-
ине государственной независимости, а с ней коренным изменением 
официального отношения общества к церкви и религии. Этот период, 
как считает В. Г. Дончик, можно назвать периодом «третьего украин-
ского возрождения». Благодаря тому, что с 90-х годов возобновилась 
деятельность украинской церкви, начался процесс преодоления кон-
фессиональной изолированности и взаимной ориентации на переводы 
других конфессий с целью выработки однотипных текстов богослуже-
ний. Были возвращены и переизданы большинство литургических про-
изведений, переведенных в 20-х гг. в Украине и в течение 30‒80 гг. диа-
спорой (ДОНЧИК 1988). 

Информация, представленная выше, свидетельствует о том, что 
украинская религиозная лексика представляет собой результат дли-
тельной непрекращающейся эволюции, обусловленной как языковыми, 
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так и экстралингвистическими факторами. Ее возвращение в язык – это 
следующий этап, который предстоит исследовать и описать.

4. ПЕРИОДИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ УКРАИНСКОЙ РЕЛИГИОЗ-
НОЙ ЛЕКСИКИ. По мнению Т. Ф. Вильчинской, в украинистике, опираясь 
на славистические традиции изучения религиозной лексики (Ф. Бусла-
ев, Ф. Миклошич, А. Фринт, Э. Клих, Е. Шетка), активно и всесторонне 
ее исследуют Л. Гнатюк, С. Библа, Н. Пуряева, Н. Поддубная и другие 
(ВИЛЬЧИНСЬКА 2008: 128).

В научной литературе описаны исследования украинской религи-
озной лексики, начиная с 30-х годов ХІХ века. Эта работа велась за ру-
бежом представителями украинской диаспоры, на территории бывшего 
Советского Союза и позднее в Украине. В диссертации Н. В. Поддуб-
ной (2000) проанализирован период до 90-х годов ХХ столетия. Ю. В. 
Осинчук дополняет исследования, представленные Н. В. Поддубной, 
информацией об исследованиях, проводимых в этой области в 90-х – 
2000-х годах. (2008; 2009).

4.1. 30 ‒ 80-Е ГГ. ХХ СТ. Результаты одного из первых исследова-
ний в этой области были представлены в докладе Е. Грицака «Влияние 
церкви и религии на украинский язык (Лексикографические исследо-
вания)», прочитанном  на II Конгрессе славистов в Варшаве в 1934 г. 
(1934: 34‒38). В этом докладе автор только обозначил возможные пер-
спективы дальнейших исследований религиозной лексики. В Украине 
того периода в связи с атеизацией общества работа в этом направлении 
была практически прекращена.

На протяжении 30‒80-х годов ХХ века основная часть исследо-
ваний украинской религиозной лексики проводилось в основном за 
границей представителями украинской диаспоры. Характеризуя этот 
период, Н. В. Поддубная и Ю. В. Осинчук ссылаются на работы Е. Гри-
цака, А. Горбача (ГРИЦАК 1934: 34‒38; ГОРБАЧ 1991: 99‒146) по украин-
ской религиозной лексикографии и диалектной украинской церковной 
терминологии; работы И. Огиенко (митрополита Иллариона) по право-
писанию и акцентуации украинских религиозных лексем, а также их 
этимологическому анализу (1943; 1979; 1982; 1988); работы П. Кова-
лива об источниках и путях проникновения церковной терминологии 
в украинский язык (1964), и ряд других. Эти работы были изданы в 
основном в Канаде, США, Польше и других странах.

Часть работ в это время была издана в Украине. Одним из фунда-
ментальных исследований этого периода принято считать работу М. Ху-
даша, посвященную лексике деловых документов XVI – начала XVII ст. 
(1961). Описанию лексики этого периода уделяет  внимание В. М. Ру-
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сановский (РУСАНІВСЬКИЙ 1983). Исследования в этой области очень под-
робно описывает Ю. Браилко (2005: 23).

Как отмечает Ю. Браилко, «спорадично вопросы конфессиональ-
ных лексем в украинских фольклорных и художественных текстах ос-
вещаются в работах А. Деркач, В. Карповой, К. Шульжука, В. Марем-
польского, И. Герус-Тарнавецкой, Т. Немировской, О. Немировской.

Однако исследованиям того времени, проводимым отечественны-
ми лингвистами, были присущи политическая заангажированность и 
трактовка лексем религиозного употребления как «церковно-культовых 
архаизмов или просто устаревших слов» (2005: 21).

Наблюдения над процессами десемантизации религиозных наи-
менований на основе метафорических и метонимических переносов 
проводил А. Тараненко (1980). 

Характеризуя работы по украинской религиозной лексике, издан-
ные в этот период, Н. В. Поддубная отмечает, что это были единичные, 
фрагментарные исследования (2000: 32‒39). 

4.2.  90- ГГ. ХХ СТОЛЕТИЯ ‒ 2000-Е ГГ. В этот период начали активно 
проводиться исследования религиозной лексики не только за рубежом, 
но и на территории Украины (ПУРЯЄВА 2001a; ОСИНЧУК 2008; 2009). 

Определение списка религиозной лексики как в целом, так и ее 
составляющих – лексико-семантических групп (ПУРЯЄВА 2001a; 2001b). 
Вопросы истории церковно-терминологической лексики были затрону-
ты в исследованиях, посвященных изучению лексического состава язы-
ка Киевской Руси (ВОЙТІВ 1995; НИМЧУК 1981: 30‒40; 1989: 5‒56; 1992). 

Наблюдения над некоторыми религиозными украинскими лексе-
мами представлены в монографии В. В. Нимчука «ДРЕВНЕРУССКОЕ НА-
СЛЕДИЕ В ЛЕКСИКЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА». Автор указывает на то, что много-
численные христианские праздники, особенно «неподвижные», дни 
памяти святых, были также достаточно точными темпоральными ори-
ентирами в пределах года (НІМЧУК 1992: 59–61).

Проблематика церковной терминологии активно обсуждалась 
на конференциях (СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА БОГОСЛОВСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ 1998; 
ХРИСТИЯНСТВО Й УКРАЇНСЬКА МОВА 2000).

Исследованию украинской религиозной терминологии как со-
ставной части украинской терминологической системы посвятила свои 
работы Н. В. Пуряева (2001). 

Изучением истории семантического становления отдельных цер-
ковных терминов занимались М. Лесив, Я. Рудницкий и др. (РУДНИЦЬ-
КИЙ 1988‒1989: 577‒587; ЛЕСІВ 1988: 83‒89). 
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Результаты исследований богослужебной терминолексики были 
представлены в научных работах С. В. Библы, Н. В. Поддубной, И. В. 
Бочаровой (БІБЛА 1997; БОЧАРОВА 1999; ПІДДУБНА 2000).

Вопросы правописания религиозных наименований разрабатывали  
ряд исследователей (НІМЧУК 1993: 26‒31; ТРОФИМУК 1998: 305‒312; ФЕ-
ДИК 1998: 287‒293 и др.). 

Ю. В. Осинчук описывает достаточно подробно исследования, 
которые проводились в 90-х годах ХХ века и в более поздний период ‒ 
2000-е гг (2008; 2009). 

Роль религиозной лексики во фразеологизированных предложе-
ниях описала М. Личук в статье «Религиозная лексика – структурный 
компонент фразеологизированных предложений» (ЛИЧУК 2000: 165).

Проблемы описания лексики конфессионального стиля неодно-
кратно поднимала в своих работах М. Скаб («Богословская термино-
логия в «Словаре украинского языка» (1998: 178‒184); «Христианское 
представление о душе человека сквозь призму украинского языка» 
(ХРИСТИЯНСТВО Й УКРАЇНСЬКА МОВА 2000).

Важной задачей ученых, работающих над исследованием укра-
инской религиозной лексики, является определение ее составляющих 
– лексико-семантических групп и их описание в синхронном и диа-
хронном аспектах. В этом плане заслуживают внимания работы О. Гор-
бача, С. В. Библы, Н. В. Поддубной, Н. В. Пуряевой, М. Юрковского, 
И. Павловой (ГОРБАЧ 1988: 75; 1991: 3‒37; БІБЛА 1997; ПАВЛОВА 2001: 
18‒24; ПІДДУБНА 2000; ПУРЯЄВА 2001a: 277; ЮРКОВСЬКИЙ 1987: 71‒73; 
1989: 74–84 и др.). 

Н. В. Пуряева определила лексический объем украинской церков-
но-обрядовой терминологии и выделила тематические терминогруппы 
данной терминологии, соответствующие трем компонентам категорий-
ного аппарата церковного обряда (предмет, действие, место) (ПУРЯЄВА 
2001a: 277).

Что касается специальных лексикографических трудов, содержа-
щих перечень украинских церковных терминов, то к ним можно отне-
сти «Религиеведческий словарь» (Киев, 1996) – одно из важных дости-
жений религиоведческой науки, который содержит около 2000 статей. 

Лексикографические исследования в этой области проводили 
М. Пе трович,  М. Скаб, И. Черненко (ПЕТРОВИЧ 2000: 34–49; СКАБ 1998: 
178‒183; ЧЕРНЕНКО 1998: 280‒286). 

Ценной для исследования сакральной лексики является «Сло-
варь-справочник по религиоведению» В. М. Шевченко (2004). Словарь 
содержит около 3 тыс. статей, раскрывающих содержание основных 
понятий религиоведения, характеризующих историю развития и совре-
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менное состояние традиционных и нетрадиционных религий, их рели-
гиозно-философские основы (ОСИНЧУК 2008). 

5. КЛАССИФИКАЦИИ УКРАИНСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ. Важной частью 
исследований украинской религиозной лексики  являются ее классифи-
кации с целью дальнейшего анализа и описания. Основная часть клас-
сификаций украинской религиозной лексики представлена в работах 
Ю. В. Осинчука (2008: 21‒28; 2009). 

В 30-х годы ХХ в. Е. Грицак одним из первых предложил темати-
ческую  классификацию украинской церковной лексики, разделив ее на 
следующие группы:

 1) названия основных понятий церкви и религии: Бог, Божий – 
вместе с восклицаниями: сохрань, Боже!;

 2) названия праздников: водохреще, воскресення, воздвиження; 
 3) названия понятий, связанных с церквою и обрядами (посуда, 

части храма): бабинець, врата, дискос, крилос, паламарня, 
хори, дзенькати;

 4) названия церковных чинодеяний: вінчання, причасть, по-
стриг, проповідь;

 5) названия церковных титулов и званий в церковной иерархии: 
диякон, декан;

 6) названия черного монашества (монахов, их старшин, одеж-
ды): ігумен,  монах;

 7) названия священников и церковных служащих: дяк, піп, ба-
тюшка, отець;

 8) народные названия, образованные от христианских наимено-
ваний: алилуйко, свічколап;

 9) названия, связанные со смертью и похоронами: субітник, по-
минальник ‘поминальная суббота в Великий пост’;  помин, со-
рокоуст,  сорочини; 

 10) народные названия других религий и сект:  штунда,  лютер,  
кальвинець;

 11) названияз народной демонологии: біс, враг, гемон, дідько.

Е. Грицак также начал исследовать проблему «Народной пасхаль-
ной терминологии» (Варшава, 1934), перечислил названия праздников 
от Великого поста до Сошествия Святого Духа, включительно с обы-
чаями и пищей (1934: 41‒48). Основу этого исследования составляет 
материал из словаря под ред. Б. Гринченко и материалы «Этнографиче-
ских сборников». 
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Исследованию религиозной лексики уделял внимание М. Худаш. 
В его работе  «Лексика украинских деловых документов конца XVI – на-
чала XVII вв. (на материалах Львовского Ставропигийского братства)» 
этой лексике посвящен отдельный раздел – «Церковно-обрядовая лек-
сика» (ХУДАШ 1961: 130‒139), которую ученый разделил на 6 тематиче-
ских  групп (автор их называет пластами):

 1) названия библейских лиц и церковно-мифологических персо-
нажей (богú, панú богú, богú отець, христосú); 

 2) названия служителей религиозного культа и официальных 
званий и чинов церковной иерархии (архидияконú, екзархú, 
патриархú, попú, презвитерú, протопопú); 

 3) названия церковных организаций, богослужебных помеще-
ний и предметов церковного обихода (баня, костєлú, олтарú, 
паперть, притворú, храмú); 

 4) названия понятий, связанных с церковным учением, и назва-
ния людей по их отношению к церкви (евангеликú, поганинú, 
согрешити, християнинú,  язычникú); 

 5) названия церковно-бытовых обрядов и связанных с ними 
предметов. В эту группу в основном входят слова и словосо-
четания, которые по своему характеру являются преимуще-
ственно терминами похоронных обрядов, а также названиями 
некоторых обрядовых праздников и связанных с ними цере-
моний (коливо, отпроваженє, погрhбú). 

 6) лексика, связанная с богослужениями, молитвами и т.д. (слова 
вечерня, літоргія, молитися, молитвовати, утреня); 

 7) штампы и фразеологизмы церковного происхождения (дался 
богú дочекати).

М. Худаш отмечает, что значительную часть этой группы состав-
ляют традиционно унаследованные книжные слова, старославянизмы 
и грецизмы. Подавляющее большинство слов и словосочетаний этой 
лексико-семантической группы сохранилось в языке верующих и слу-
жителей религиозного культа до сих пор (1961:  139).

В классификации П. Ковалива выделены следующие лексико-се-
мантические группы религиозной лексики: 

 1) ипостаси Божьи – Іпостась ‘одно из трех лиц Св. Троицы’, 
Авва ‘Отец’, Адонаи ‘Господь’,  Христосú ‘помазанник’; 

 2) предтеча и апостоли – Продромú ‘предшественник, предтеча’, 
апостолú, апостольство ‘звание апостола’; 

 3) ангелы – ангелú, архангелú, херувимú; 
 4) дьявол – антихристú, вельзавелú, дияволú, демонú, сатана; 
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 5) грех и кара – адú, анафема,  геена  ‘место вечных мук’, едемú, 
епитимия; 

 6) христианский подвиг – архімандритú, калогерú, мнихú, 
скимьникú; 

 7) отступление от веры и другие религии – акровистие ‘языче-
ский мир’, елинú ‘язычник’, ересь, еретикú, садукеи ‘старо-
еврейская религиозная секта’; 

 8) храм (церковь) – олтарь ‘восточная часть храма, алтарь’, 
амвонú, ератонú ‘святилище, храм’,  иклисия ‘место собра-
ний, церковь’, клиросú, лавра; 

 9) церковные предметы – антиминсú ‘освященный кусочек тка-
ни на престоле, на котором совершается литургия’, дискосú, 
идития ‘престольные облачения’, потирú ‘чаша’, трапеза 
‘престол, жертвенник’, тронú ‘кресло, на котором сидел епи-
скоп’; 

 10) религиозные праздники – антипаска ‘первая неделя после 
Пасхи’, пасха, пентикостие ‘пятидесятница’; 

 11) церковные богослужения – акафистú ‘славословный гимн’, 
анафора, літургія, лития ‘молитва’, панихида ‘ночное бого-
служение, ‘заупокойная служба’; 

 12) церковные книги – апостолú, апрокосú ‘название книги свя-
точных евангельских или апостольских чтений’, канонú ‘пра-
вило’, октоихú, псалтырь; 

 13) священнослужители и церковнослужители – архиепископú, 
дияконú, епископú, кирú, презвитерú; 

 14) облачения – епитрахилú, манúтия, омофорú, орарú, роиска 
‘укрощение’, сакосú; 

 15) христианские имена – Анастасú, Антонú, Димидú, Зинонú, 
Порфирú (КОВАЛІВ 1964: 78–99).

Весомый вклад в исследование украинской религиозной лексики, 
вошедшей в Няговские поучения XVI в., внес венгерский языковед Лас-
ло Дэже (1985).

Религиозную лексику автор разделил на 13 лексико-тематических 
групп, среди которых выделил ЛТГ «обряды» (исповҍданіе, постити, 
погрҍбати ся, причащеніе, служба, служити) (40, 499–500). В своем 
исследовании языковед заметил, что «в религиозной терминологии 
встречается немало таких слов, которые могли бы входить и в другие 
предметные группы с учетом их других значений или употреблений, 
так что количество слов с собственно религиозным значением не столь 
велико» (ДЭЖЕ  1985: 500).



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА58

М. Петрович 2000 лексем «Религиеведческого словаря» (2000: 
34–49) распределяет по 6 подгруппам.

 1) общие названия, которые имеют отношение к религиозной 
тематике (Благоговіння, Боговшанування, Літургіка, Символ 
віри); 

 2) названия литургических предметов: 
а) общие названия (Агіасма, Агнець, Проскура, Святі дари); 
б) иконографические термины (Деісус, Оранта, Триптих); 
в) названия книг (Євхалигіон, Мінея, Требник); 
г) названия риз (Єпитрахиль, Мітра, Ряса); 

 3) названия литургического времени: 
а) общие названия, связанные с определением литургическо-

го времени (Масниця, Пасхалії, Святки); 
б) названия праздников (Благовіщення, Воздвиження, Пасха); 
в) названия постов (Петрівка, Пилипівка, Спасівка); 

 4) литургические места и их составные части (Вівтар, Іконостас, 
Ризниця); 

 5) общие названия, связанные с священнодействиями: 
а) названия молитв (Катавасія, Кондак, Канон); 
б) названия служб суточного круга (Всеношна, Вечірня); 
в) названия, связанные с таинствами (Відпущення гріхів, Ми-
ропомазання,  Хлібопереломлення); 

г) названия других богослужений (Відспівування, Молебень,  
Пасія); 

ґ) общие названия, связанные со священнодействиями (Вис-
вячення, Проповідь, Чинопослідування); 

 6) названия лиц, связанных со священнодействиями: 
а) названия верхних чинов в иерархии (Архидиякон, Ієрарх, 
Митрополит); 

б) названия нижних чинов и общие названия лиц (Архиман-
дрит, Священнослужитель,  Півчий, Регент) (ПЕТРОВИЧ 
2000: 34–49).

Еще одной попыткой классификации системного описания сло-
варного состава конфессионального стиля стала работа И. Павловой, 
в которой конфессионально маркированная лексика дифференцируется 
по тематическим группам.

1. Храм, его внешний вид, внутренние атрибуты, церковная ут-
варь. 

2. Духовенство, служители церкви. 
3. Священные одежды, атрибуты власти.
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4. Церковные службы и их составляющих.
5. Таинства; праздники, посты; религиозные книги. 
6. Теологические термины, касающиеся:

1) статуса церкви, 
2) теологической науки,
3) религиозно-мифологических лиц,
4) общих названий религиозно-культовых понятий (ПАВЛОВА 

2001: 18‒24).

А. Горбач также анализирует предметно-тематические группы 
церковной лексики, в которых зафиксированы греческие термины: 

 1) названия священнослужителей: півець – півчий, устаревшее 
протопсалт, священик – ієрей, чтець – читець, устаревшее 
анагност; 

 2) названия книг: восьмигласник – октоїх, давнє октаик, мо-
литвослов (молитвеник, молитовник), часослов, служебник 
– літургікон, місяцеслов, трипіснець – тріодь, цвітослов – 
анфологіон; 

 3) названия богослужений и их частей: Богослужба – Літургія, 
вечірня, всенощна, всенічне, літургісати, обідня, обідниця, 
повечер’я;

 4) названия богослужебных песнопений: богородичен, вос-
кресний, молебень – параклис, отпустительний, стиховні, 
троїчен (ГОРБАЧ 2004b: 60–62).

Интересны и ценны материалы, собранные самим языковедом на 
территориях 84 населенных пунктов Украины и сопредельных террито-
рий соседних государств. А. Горбач распределяет исследуемую народ-
ную религиозно-христианскую терминологию по таким понятийным 
группам:

 1) слова, связанные с церковью (храмом, его устройством): цер-
ков, церкова ‘церковь’; притвор, притвір, бабинець, під хо-
рами, під дзвиніцом ‘притвор’; вишка, коруш, форуш ‘хоры’; 
кивот, ківот, цимборія, дарохранітелниця ‘кивот’; 

 2) названия, связанные с приходом (куда включены наименова-
ния священнослужителей, территориально-административ-
ных церковных единиц, членов причт, одежды духовенства): 
парохія, парохія цирковна, фара, фарност, парафія; батюшка, 
священик, пан священик, отец священик, отец, отець, пан; 

 3) лексемы, связанные с праздниками: святок, сято, свято, 
відпуст, опуст, спуст, кермаш, кирміш, храм, празник ‘хра-
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мовый праздник’; богоявленіє, свічки, крещеніє, щедрик, три 
кралі, відорщі, водокрещеніє, водохрещі, ордан, вордань и др.; 

 4) термины, связанные с чинодеяниями (названия основных мо-
литв, суточных богослужений, крестных отцов; названия, свя-
занные с таинствами и с обрядовыми захоронениями): акафиц, 
кафист ‘акафист’; всуношна, всіночна, всуночне, всеночная, 
осоношне, всеношне ‘всенощная’; парастас, споминок ‘пара-
стас’; хрещеник, хресний, триманець, хресний син, фіїн, філин, 
фін, похресник ‘крестник’ и т.д. (ГОРБАЧ 2004b: 110–122).

Всю церковно-религиозную лексику А. А. Ковтун условно делит 
на две части: общерелигиозные и церковно-обрядовые наименования.

1. Общерелигиозные наименования: 

 1) наименования конкретных религиозно-мифологических особ 
и персонажей: Бог, Господь, Саваоф, Єгова, Отець (Вітець), 
Владика, Владика живота мого, Всемогутній, Всемогучий, 
Всевишній; Ісус, Христос, Ісус Христос, Син Божий, Господь 
Ісус, Вседержитель Христос, Учитель, Бог-любов, месія, 
пророк, Спаситель, Бог, воскреслий Бог, Боголюдина, надлю-
дина; Святий Дух; Мати Божа, Мати Божа небесна, Пре-
чиста Мати, Матінка Христова, Богоматір, велика Матір, 
Мати свята;

 2) наименования общих религиозно-культурных понятий: дух, 
Святий Дух, душа; гріх, рай, пекло (КОВТУН 2006: 48‒49).

2. Церковно-обрядовые наименования:

 1) наименования служителей церковно-религиозного культа и 
лиц, связанных с ними: пастир, духівник, слуга Божий, угод-
ник Божий, церковник, богомол, богомолець;

 2) наименования церковно-религиозных сооружений и их ча-
стей: церква, костьол, храм, Божий дім, собор, каплиця, 
дзвіниця, монастир, келія, мечеть, синагога; 

 3) наименования богослужебных реалий: хрест, розп’яття, 
корогва, ікона (образ), кадило, ладан, єлей, кропило, свячена 
(свята) вода, панікадило, дзвін; ризи (риза), ряса, підрясник, 
єпитрахиль, камилавка, сутана, хламида;

 4) наименования церковно-календарных событий: Різдвяний 
піст, Різдво, Святий вечір, м’ясниці (масляниця), Водохрещі, 
Благовіщення, Стрітення, Великий піст, Страсна (свята) 
п’ятниця, Великдень (Свято свят), Вербна неділя;
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 5) наименование богослужебных обрядовых действий: хрещен-
ня, хрестити; сповідь, сповідати; каяття, каятися; покута, 
покутувати, спокутувати (КОВТУН 2006: 111).

6. ОПИСАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ  ГРУПП УКРАИНСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИ-
КИ. Каждая из классификаций религиозной лексики, представленных 
выше, является  объединением (тематическим полем, лексическим по-
лем, терминологическим полем), состоящим из более мелких единиц: 
лексических групп, микрогрупп, микротерминогрупп и т.д. Поэтому 
отдельного внимания заслуживают работы, посвященные описанию 
конкретных лексических групп, тематических групп, полей и т.п. При 
этом исследуются не только парадигматические объединения имен на-
рицательных, но и имен собственных. Представим некоторые из этих 
работ. Работы анализируются в хронологическом порядке.

Одной из первых работ, появившихся в украинской теолингвистике 
в конце ХХ столетия, является диссертационное исследование С. В. Би-
блы, посвященное исследованию состава, источников и путей формиро-
вания украинской церковной терминологии на материале тематической 
терминогруппы «названия церковных чинов и должностей». Названная 
терминогруппа подразделяется на две подгруппы, каждая из которых 
состоит из нескольких тематических микротерминогрупп (1997).

1. Термины для обозначения церковных чинов и церковно-адми-
нистративных должностей священнослужителей белого духовенства:

 1) тематическая микротерминогруппа для обозначения общих 
названий служителей культа и мирян: церковенство, духове-
ство, клір, причет, мирянин, вірний, приход, парафія, паства;

 2) тематическая микротерминогруппа для обозначения церков-
нослужителей: паламар, паламарка, читець, співець, дзвонар, 
псаломник, псаломщик, регент,  свічконос, проскурниця, про-
скурник;

 3) тематическая микротерминогруппа для обозначения священ-
нослужителей:
а. тематическая микротерминогруппа для обозначения сте-

пеней дьяконства: диякон, дяк, архідиякон, іподиякон, 
протодиякон, ієродиякон, диякониса;

б. тематическая микротерминогруппа для обозначения сту-
пеней священства: вікарій, декан, пастор, канонік, кюре, 
капелан, священик, парох, піп, батюшка, отець, панотець, 
ієрей, пресвітер, протопресвітер, протоієрей, протопоп,  
батюшка, отець, панотець;
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в. тематическая микротерминогруппа для обозначения сте-
пеней и титулов  епископства: економ і великий економ, 
скевофілакс і великий скевофілакс, хартофілакс і вели-
кий хартофілакс, єпископ, вікарний єпископ, ординарний 
єпископ, єпархіальний єпископ, католицький єпископ, титу-
лярний єпископ, архієпископ, митрополит, папа, патріарх, 
архієрей,  владика, вікарій, єпарх, екзарх, кардинал;

 4) тематическая микротерминогруппа для обозначения церков-
них сановников архиерейского управления: економ, сакеларій, 
скевофулакс, хартофулакс, сакеллій, протекдик, логофет, 
протосинкел.  

2.   Термины для обозначения лиц черного духовенства:     

 1) тематическая микротерминогруппа для обозначения общин 
названий монашества: братство, братія, чернецтво, мона-
шество, іночество, монах (монахиня), чернеиь (черниця), чор-
норизець, інок, калугер;

 2) тематическая микротерминогруппа для обозначения степеней 
монашества: послушник, рясофор, рясофорний монах, схим-
ник (схимниця), малосхимник (малосхимниця), великосхимник 
(великосхимниця); 

 3) тематическая микротерминогруппа для обозначения мона-
шеских административных должностей: абат, архімандрит, 
ігумен, келар, настоятель, намісник, уставник (БІБЛА 1997: 
34‒188).

Анализу лексико-семантической группы «названия религиозных со-
оружений и их частей» посвящено исследование Н. В. Поддубной (2000). 

Как отмечает исследовательница, ЛСГ «названия религиозных со-
оружений и их частей» состоит из двух семантических подгрупп: «хри-
стианские религиозные сооружения» и «нехристианские религиозные 
сооружения» (ПІДДУБНА 2000: 62‒63). Это позволяет нам  сделать вывод 
о том, что структура анализируемой ЛСГ выглядит следующим образом: 

1. Названия христианских религиозных сооружений;

 1) названия христианских построек-предтеч: скинія, катакомби, 
крипта, кубікула, базиліка;

 2) названия православных религиозных сооружений: церква, цер-
ков, церківця, церковка, церковця, церковиця, церквичка, церквиця, 
храм, храмина, храминка, іклісія, приділ, дім Божий, дім Бога, свя-
тий дім, Господній дім, дім віри, дім хліба;

 3) названия католических и протестантских религиозных соору-
жений: костел (костьол); молитовний дім; дома  молитви, збори;



АЛЕКСАНДР К. ГАДОМСКИЙ, ГАЛИНА П. ГАДОМСКАЯ: Изучение религиозной … 63

 4) названия центральних христианских религиозных сооруже-
ний: собор, катедра (кафедра), кафедральний собор, католікон, 
кафедрал;

 5) названия христианских религиозных сооружений без алтаря: 
каплиця, капличка, капела, дзвіниця (дзвониця, звониця), дзвіничка, 
молитовня, молитовниця, молельня, часовня, кампаніла, мартирій; 

 6) названия христианских монастырей: монастир (монастир), 
мнишниця, мандра (мудра), обитель, обитальниця, кляштор, скит, 
пустинь, лавра;

 7) названия частей христианского храма; 
а. названия восточной части храма: вівтар (санктуарій); олтар, 
олтар, вівтар, хор; іконостас, дияконіон, протезис, пастофорій; 
захристія (сакристія, закристія) запозичена з латини, назви 
дияконник, паламарня, паламарка; 

б. названия центральной части храма: корабель (нава, неф, 
ораторія, ораторюм); 

в. названия западной части христианского храма: притвор, на-
ртекс, вестибюлум, атріум, пронаос, трапеза, пруст, паперть, 
портікус, передсінок, передхрам’я, бабинець, бабник, жіношник, 
челідинець, пріцерква, дівошник, жінник.

 8) названия помещений-жилищ священников и монахов: попів-
щина, попівство, плебанія (кпєбанія), фара, приходство, балган, 
резиденція, пробоство, пасторат, келія, келиица, кельица (келеица), 
келійка (келенька), келієчка, молчальница, а також складені назви 
попова хата, громадська (парихарна, парохіяльна) хата, батющи-
ний двір.

2. Названия религиозных сооружений нехристианских религий:

 1) названия священных мест язычников: капище, кап, капищниця, 
требище, мольбище, молебник, церквище, фанум, фан, коптина 
(котинь), святиня, святище, святилище, вівтар (олтар, алатир, 
алтар), кумирня, ідольниця, жертвище, жертівник, жертвенник, 
кумирниця, кумирище, чтилище, живець, п’ятниця, святіє, святи-
ло.

 2) названия религиозных сооружений восточных религий (иудаизма, 
мусульманства и буддизма): синагога, соборище, сонмище, ме-
четь (мечет), мінарет, мізгит (мізгат, мезгит, мізгить), 
ропать (ропата, ропота), теке, худжра, ханджамі, тюр-
бе, міхраб, мінбар, пагода, кенаса, гурдвар, хонден, хайден, 
дзіндзя, девагріха, ступа, чайтья, дзінгудзі, кондо, кодо 
(ПІДДУБНА 2000: 57‒170).
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Предметно-тематическую группу названий богослужебных пред-
метов исследовала Н. В. Пуряева. Названная группа была выделена на 
основе логического членения церковно-обрядового комплекса на по-
нятийные области, объединенные вокруг категорий лицо, место, пред-
мет, действие, время.

Дальнейшее ономасиологическое членение понятийно-тематиче-
ской группы позволило автору разделить ее на три тематические груп-
пы терминов, у каждой из которых прослеживаются признаки лексико-
семантического объединения: 

1) названия одежд духовенства;
2) названия богослужебных вещей и посуды;
3) названия богослужебных книг  (ПУРЯЄВА 2001a: 21). 

Ю. И. Браилко на основании классификации имен собственных, 
предложенных  в словаре Н. В. Подольской (1988: 16), построила 
классификацию конфессионально маркированных собственных имен, 
функционирующих в поэтических текстах 60 ‒ 80-х годов ХХ века:

І. Реалонимы:

 1. Антропонимы: Дем’ян, єромонах Сильвестр, Митрополит 
Іларіон, монах Дунс Скотт, о. Павло Людкович, отець Роман, 
отець Самуїл.

 2. Топонимы: 
а) хоронимы: Іудея (Юдея), Моава;
б)  ойконимы: Вави(і)лон, Ві(и)флеєм, Гоморра (Гомора), Со-
дом;

в)   гидронимы: Іордан (Йордан(ь)), озеро Генісаретське, Чер-
воне море;

г)  оронимы: Арарат, Афон, Голгоф(т)а, Си(і)най;
ґ)  дримонимы: Гефсиманський сад;
д) эклезионимы: скит Манявський, собор Святої Покрови 

(Свята Покрова), собор Юра (Юр), Соловецький мона-
стир, Софійська дзвіниця.

 3. Эортонимы: Благовіщення, Великий піст, Великдень, Вербна, 
Водохрестя (Водохреща, Хрещення), Вознесіння, головосік, 
петрівка.

 4. Библионимы: Апокаліпсис, Апостол, Біблія, “Богородице 
Діво”, Екклезіаст, Євангеліє, Євангеліє від Матфея (Марка, 
Луки, Іоанна), житіє святих (Житіє), “Іже херувими”, Книга 
Буття, нагі(о)рня проповідь. 

 5.  Артионимы: Чудотворний Спас.
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 6. Агионимы: Георгій-Побідоносець (Георгій Переможець), 
святий Юр(ій) (св. Юр (Юр), Юрій, Змієборець), Ілля-пророк 
(Ілля), Іоанн, Іоанн Богослов, Ісая (Ісайя), Предтеча, свята 
Катерина, св. Магдалина (Магдали(і)на), святий Миколай, 
святий Михайло (Михайло-покровитель).

ІІ. Мифонимы:

 1. Теонимы: Бог, Бог-Отець, Бог-Саваоф, Вітець, Владика, 
Всевишній, всевишній Судія, Всеєдиний, Господь, Господь Бог, 
Господь всевишній.

 2. Мифоперсонимы: архангел Гавриїл, архангел (архістратиг) 
Михаїл, Антихрист, Асмодей.

 3. Мифоантропоними: Авель, Авраам, Адам, Єва, Іов, Ірод, Іуда 
(Юда), Іскаріота, Каїн.

 4. Мифохрононимы: Друге пришестя, пришестя Христа (при-
шестя), потоп, ісход, Страшний суд (Суд страшний).

 5. Мифотопонимы: Едем, пекло, рай, чистилище, небесне цар-
ство, Господнє царство, царство Боже, Вави(і)лонська вежа.

 6. Мифохрематонимы: Ної(є)в(ий) Ковчег (Ковчег) (БРАЇЛКО 2005: 
44‒47).

Содержательным и интересным представляется нам исследова-
ние лексико-семантической группы «названия богослужений, обря-
дов, священнодействий, их разновидностей и частей (русск.) /названия  
богослужінь, обрядів, священнодій, їхніх різновидів та частин (укр.)», 
выполненное Ю. В. Осинчуком. Анализируемую лексическую группу 
автор подразделяет на следующие микрогруппы:

 1) общие названия богослужений: відправа, літургісати, набо-
женство, правити, служба, служити; 

 2) названия суточных богослужений: вечірня, повечер’я, по-
луношниця, утреня, перший час, третій час, шостий час, 
дев’ятий час, Літургія, Служба Божа; 

 3) названия приватных богослужений: акафист, дев’ятини, мо-
лебень, панахида, парастас, похорон, сороковини; 

 4) названия церковных таинств: Вінчання, Євхаристія, Єлео-
помазання, Миропомазання, Сповідь, Хрещення; 

 5) названия составных элементов богослужений и таинств: ана-
фора, Літургія вірних, Літургія оголошених, оголошення, ос-
вячення Святих Дарів, полієлей, проскомидія; 
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 6) названия обрядов: введення, возведення, мироваріння, миру-
вання, освячення, відпущення гріхів, вхід, розрішення, рукопо-
кладання; 

 7) названия священнодействий: вінчання, кадіння, обітниця, по-
минання, постриження, роздроблення святого Агнця; 

 8) названия литургических жестов: благословення, головопре-
клоніння, колінопреклоніння, піднесення рук, поклін; 

 9) названия молитв, молитвенных формул и литургических воз-
гласов: відпуст, дияконства, єктенія, мирствування, прохан-
ня, слова встановлення (ОСИНЧУК 2008: 49‒50).

Безусловно, ни одна из предложенных классификаций и ни одно 
из описаний отдельных лексических групп религиозной лексики нельзя 
считать совершенными, поскольку все они выполнены для достижения 
исследователями определенных целей. Однако эти классификации и 
описания ценны, прежде всего, потому, что все они содержат богатый 
лексический материал и построены с учетом тех или иных критериев, 
необходимых для описания лексики. Думается, что систематизация 
этих критериев  может служить основанием для построения универ-
сальной классификации украинской религиозной лексики.

Подводя итоги проделанной работы, хотим отметить, что исследо-
вание религиозной лексики является одним из перспективных направ-
лений украинской теолингвистики. К числу целей, которые могут быть 
реализованы в перспективе можно отнести следующие.

Составление и постоянное пополнение списка (корпуса) религи-
озной лексики. При этом в список должны включаться по возможности 
слова различных частей речи и имена собственные.

Систематизация критериев классификации религиозной лексики 
и  построение более полной классификации религиозной лексики.

Включение в классификации не только христианской лексики, но 
и лексики, имеющей отношение к другим религиям, их конфессиям, те-
чениям и направлениям.

Создание алфавитных и тематических (идеографических) слова-
рей украинской религиозной лексики.
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ПРОУЧАВАЊЕ ЛЕКСИКЕ ИЗ РЕЛИГИЈСКЕ СФЕРЕ У УКРАЈИНСКОЈ 
ТЕОЛИНГВИСТИЦИ ХХ‒XXI В.

Р е з и м е

У чланку је изложен приказ досадашњих истраживања лексике из религијске 
сфере у украјинској теолингвистици. У том оквиру понуђени су опис и анализа 
терминологије која се у украјинској средини користи за означавање овог сегмента 
вокабулара; описане су етапе  формирања и основни правци истраживања лексике 
из религијске сфере, а предочене су и класификације и анализа појединих лексичких 
(тематских) група (поља). 

Иако теолингвистика до данас није издвојена у посебну област украјинске 
лингвистике, истраживања у овој области присутна су још од тридесетих година ХХ 
века. Зато, користећи овај термин, аутори имају у виду теолингвистичка истраживања 
која су вршена и данас се врше на материјалу украјинског језика, како у Украјини, тако 
и у иностранству.

Испитивање лексике из религијске сфере представља један од перспективних 
праваца истраживања украјинске теолингвистике. Међу циљеве који се у овом домену 
могу реализовати у перспективи убрајају се следећи: 1. састављање и перманентно 
допуњавање списка (корпуса) лексике из религијске сфере (при томе, у списак треба 
укључивати, колико је год то могуће, лексеме које припадају различитим врстама речи, 
као и властита имена); 2. систематизација критеријума класификовања лексике из 
религијске сфере и конструисање потпуније класификације ове лексике; 3. укључивање 
у класификације не само хришћанске лексике него и лексике везане за друге религије, 
конфесије, верске покрете и правце; 4. стварање азбучних и тематских (идеографских) 
речника украјинске лексике из религијске сфере, и низ других.
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Рајна Драгићевић 

КОНЦЕПТ БОГА У СРПСКИМ НАРОДНИМ ПОСЛОВИЦАМА

Име ни ца Бог пред ста вља нај фре квент ни ју име ни цу у срп ском па ре ми о-
ло шком фон ду. У овом ра ду ана ли зи ра се кон цепт БО Г на ма те ри ја лу срп ских 
на род них по сло ви ца Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. Ре кон стру и шу се фраг мен ти 
на ци о нал не сли ке све та у ве зи са од но сом из ме ђу чо ве ка и Бо га. За кључ ци се до-
но се на осно ву зна че ња по сло ви ца ко је са др же име ни цу Бог или при дев бож ји, 
али и на осно ву нај фре квент ни јих гла го ла ко ји се по ја вљу ју у тим по сло ви ца ма, 
нај че шћих име нич ких пој мо ва ко ји се до во де у ве зу са Бо гом и ли сте гла го ла у 
об ли ку им пе ра ти ва ко ји ма се чо век обра ћа Бо гу. 

Кључ не ре чи: кон цепт Бо га, по сло ви це, лин гво кул ту ро ло ги ја, фре квен ци ја 
име ни ца, је зич ка сли ка све та, срп ски је зик. 

1. Од кра ја 20. ве ка, у лин гви сти ци вла да ан тро по цен трич ка па ра-
диг ма (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2010: 7). Ин те ре со ва ња се, по ре чи ма В. А. Ма сло ве 
(20073: 6), пре ме шта ју са објек та на су бје кат, тј. са је зич ких је ди ни ца на 
чо ве ка – ана ли зи ра се чо век у је зи ку и је зик у чо ве ку. Ова па ра диг ма је 
у лин гви сти ку уне ла но ве ци ље ве ис тра жи ва ња, но ве ме то де и кључ не 
пој мо ве. У окви ру ове па ра диг ме раз ви ја се не ко ли ко но вих на у ка, ме ђу 
ко ји ма ва жно ме сто за у зи ма лин гво кул ту ро ло ги ја. Ка ко за па жа К. Кон-
ча ре вић (2011: 57), „фор му ла је зик + кул ту ра са да се за ме њу је прин ци-
пи јел но дру га чи јом стра те ги јом, чи ја је фор му ла: кул ту ра по сред ством 
је зи ка, је зик по сред ством кул ту ре”.

Оп шти на зив за је зич ку је ди ни цу ко ја пред ста вља пред мет ис тра-
жи ва ња лин гво кул ту ро ло ги је је сте лин гво кул ту ре ма. Она пред ста вља 
је ди ни цу опи са ве зе из ме ђу је зи ка и кул ту ре (БРА ГИ НА и др. 2008: 19). 
Лин гво кул ту ре ма се мо же ис по љи ти у ви ду лек се ме, син таг ме, ре че ни-
це или тек ста. Пред мет ис тра жи ва ња мо гу би ти раз ли чи ти ти по ви лин-
гво кул ту ре ма, као што су кул ту ро ло шки кон цепт, пре це дент на име на, 
пре це дент ни ис ка зи, пре це дент ни тек сто ви итд.

Ма те ри јал за ово ис тра жи ва ње пред ста вља ју  срп ске на род не по-
сло ви це В. С. Ка ра џи ћа, као тип пре це дент них ис ка за у срп ској кул ту ри. 
На ја вљу ју ћи ско ри из ла зак из штам пе сво јих На род них по сло ви ца, Вук 
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Ка ра џић се, ок то бра 1833. го ди не, сво јим чи та о ци ма и прет плат ни ци ма 
обра тио овим ре чи ма: „Не са мо што се у на род ним по сло ви ца ма на ла зи 
пре ве ли ка му дрост и на у ка за људ ски жи вот на ово ме све ту, не го оне по-
ка зу ју и на род ни ра зум и ка рак тер, а мло ге уда ра ју и у на род не оби ча је” 
(ПАН ТИЋ 1987: 355). У слич ном ду ху раз ми шља и Ј. Јо ва но вић (2006: 
8–9) у пред го во ру сво је књи ге о по сло ви ца ма: „Ми шље ње се, по оно ме 
што о ње му на у ка зна, углав ном ре а ли зу је у већ го то вим обра сци ма. Те 
обра сце ми учи мо нај пре од ро ди те ља и нај у же по ро ди це, а за тим из 
сва ко днев ног жи во та, у шко ли, из про чи та них књи га итд. Ква ли тет ми-
сли очи глед но за ви си од вред но сти са ку пље ног ис ку ства – прак тич ног 
и сим бо лич ног, да кле пре све га вер бал ног. Ако је та ко, а је сте та ко, он да 
тра ди ци о нал но ис ку ство – по го то ву оно ко је је по хра ње но у на род ној 
му дро сти – има ве ли ки зна чај у од го ју но вих ге не ра ци ја, као и у жи во-
ту уоп ште. На род не по сло ви це су вр хун ски слој то га на род ног бла га”. 

По сло ви це чи не фраг мент је зич ке сли ке све та, ко ја пред ста вља 
„ин тер пре та ци ју а не од раз, су бјек тив ни пор трет а не фо то гра фи ју ре-
ал них пред ме та. Ова ин тер пре та ци ја је ре зул тат су бјек тив не пер цеп-
ци је и кон цеп ту а ли за ци је ствар но сти од стра не го вор ни ка да тог је зи-
ка; она, да кле, има из ра зи то су бјек ти ван, ан тро по цен три чан ка рак тер, 
али је исто вре ме но и ин тер су бјек тив на у сми слу да по ста је дру штве но 
при хва ће на и да спа ја љу де” (БАРТ МИЊ СКИ 2011: 46). Фра зе о ло ги зми и 
по сло ви це са др же тра го ве на ци о нал не кул ту ре. Пре ма В. А. Ма сло вој 
(20073: 82), кул тур на ин фор ма ци ја чу ва се у уну тра шњој фор ми ових је-
ди ни ца и да је им кул тур но-на ци о нал ни ко ло рит. Глав ни за да так ис тра-
жи ва ча је сте да до пре до кул тур но-на ци о нал не ко но та ци је ко ју са др же 
ове је зич ке је ди ни це. 

2. Да би се раз у мео „на род ни ра зум и ка рак тер” ко ји је, по Ву ко-
вим ре чи ма, са др жан у на род ним по сло ви ца ма, да би се спо зна ли у по-
сло ви ца ма скри ве ни већ го то ви обра сци ми шље ња го вор ни ка срп ског 
је зи ка о ко ји ма пи ше Ј. Јо ва но вић, да би се ис тра жи ла кул тур на ин фор-
ма ци ја и кул тур но-на ци о нал ни ко ло рит, о че му пи ше В. А. Ма сло ва, 
тре ба, по на шој оце ни, по ћи од од го во ра на пи та ње о че му се то го во ри 
у на род ним по сло ви ца ма, ко је то по ја ве иза зи ва ју па жњу на ро да, ко јим 
се то кон стан та ма стал но вра ћа мо кроз ве ко ве, пам те ћи на род не по сло-
ви це и ру ко во де ћи се њи хо вим по ру ка ма. 

Од го вор на ова не је зич ка пи та ња кри је се у је зи ку по сло ви ца – 
пре све га у лек си ци. По себ ну па жњу тре ба по све ти ти оним лек се ма ма 
(на ро чи то име ни ца ма) ко је се че сто по на вља ју, јер лек се ме ко је има-
ју ви со ку фре квен ци ју ве ро ват но озна ча ва ју фун да мен тал не пој мо ве у 
кул ту ри срп ског на ро да. По свом зна ча ју, фре квен циј ски реч ник лек се-
ма упо тре бље них у по сло ви ца ма не мо же се из јед на чи ти, па ни по ре ди-
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ти, са фре квен циј ским реч ни ком не ког књи жев но-умет нич ког де ла, јер 
фре квен ци ја лек се ма у књи жев ном де лу за ви си од те ме де ла и број них 
су бјек тив них од ли ка ње го вог ауто ра, док би фре квен циј ски реч ник по-
сло ви ца, ко је су спон та но на ста ја ле и ко је има ју број не не и ме но ва не, 
на род не ауто ре, пред ста вљао осно ву за ре кон струк ци ју је зич ке сли ке 
све та го вор ни ка срп ског је зи ка. Омо гу ћио би да се ла ко пре по зна ју пре-
о ку па ци је, ин те ре со ва ња, на чин жи во та, си стем вред но сти го вор ни ка 
срп ског је зи ка. Ви со ко фре квент не лек се ме у фре квен циј ском реч ни ку 
Срп ских на род них по сло ви ца пред ста вља ле би име но ва ња за кључ не 
кул ту ро ло шке кон цеп те, схва ће не као „пој мо ви ко ји пред ста вља ју од раз 
фраг мен та на ци о нал не сли ке све та ко ји се из ра жа ва кроз лек се му” (БРА-
ГИ НА и др. 2008: 86). Ова кав реч ник пред ста вљао би сво је вр стан ко цеп-
ту а ри јум (тј. реч ник кон це па та, пре ма Бра ги ној и др. 2008: 88) срп ске 
тра ди ци о нал не кул ту ре, ко ји од ра жа ва срп ску на ци о нал ну кон цеп тос-
фе ру, а нај фре квент ни је лек се ме пред ста вља ле би кан ди да те за кључ не 
кон цеп те или кон стан те. Овај тер мин ко ри сти се за кон цеп те ко ји ду го 
по сто је у не кој кул ту ри (БРА ГИ НА и др. 2008: 87).  

2.1. Има ју ћи све ово у ви ду, за да ли смо Со фи ји Ми ли ће вић, сту-
дент ки њи ма стер-сту ди ја Ка те дре за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул-
те та у Бе о гра ду, да као за да так свог ма стер-ра да на пра ви фре квен циј ски 
реч ник име ни ца Срп ских на род них по сло ви ца Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра-
џи ћа. Тех нич ки део овог по сла про шао је кроз ви ше фа за – од уно ше ња 
свих ре чи из по сло ви ца у од го ва ра ју ће та бе ле, пре ко одва ја ња име ни ца 
и њи хо вог пре ба ци ва ња у основ ни об лик, до упо тре бе од го ва ра ју ћег 
ком пју тер ског про гра ма ко јим су име ни це пре бро ја не. Ис по ста ви ло се 
да је да ле ко нај фре квент ни ја име ни ца у Срп ским на род ним по сло ви ца-
ма лек се ма Бог. Ова лек се ма се по ја вљу је у 303 на род не по сло ви це. На 
дру гом ме сту је лек се ма чо ек (144), ко ја је, ка ко се ви ди, ду пло ма ње 
фре квент на, а за тим сле де: око (143), пас (122), гла ва (120), ку ћа (111), 
во да (92), ру ка (79), же на (77), коњ (73) итд. Ова ли ста за слу жу је да 
бу де пред мет по себ ног ис тра жи ва ња, а овом при ли ком кон ста то ва ће мо 
са мо чи ње ни цу да се на ли сти на ла зе лек се ме за де ло ве те ла, чла но ве 
по ро ди це, биљ ке, жи во ти ње и дру ге по ја ве у чо ве ко вом окру же њу и 
нај бли жем фи зич ком и ду хов ном ис ку ству. До са да су си сте мат ски об-
ра ђе не са мо по сло ви це у ко ји ма се го во ри о чла но ви ма по ро ди це (СТЕ-
ФА НО ВИЋ 2012), док оста ле те мат ске гру пе тек тре ба ис тра жи ти.

2.2. Ве о ма ин спи ра ти ван из вор за ис тра жи ва ње је зич ке сли ке све-
та по мо ћу по сло ви ца пред ста вља и књи га Ј. Јо ва но вић (2006), по себ-
но њен дру ги том, у ко јем је дат раш чла њен спи сак по сло ви ца по те-
мат ским ци клу си ма. Осно вом за раш чла ња ва ње аутор ки је по слу жио 
лек сич ки са став по сло ви ца, пре све га фонд име нич ких ре чи. Већ сâм 
са др жај књи ге, тј.  те мат ске це ли не по ко ји ма су по сло ви це рас по ре ђе-
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не, пред ста вља осно ву за ре кон струк ци ју је зич ке сли ке све та го вор ни ка 
срп ског је зи ка, јер је рас по ред те мат ских це ли на у овој књи зи усло вљен 
са др жа јем по сло ви ца. Ма те ри јал је по де љен у 4 де ла. Пр ви је на сло-
вљен Ан тро по ло шка сфе ра, дру ги – Би о ло шка сфе ра, тре ћи – Сфе ра 
не жи вих ства ри, и че твр ти – Ре ла ци је, осо би не, рад ње (да кле, сфе ра ап-
стракт них пој мо ва). Ови де ло ви су, за тим, да ље сег мен ти ра ни, па се на 
осно ву њи хо вих на зи ва, чи та лац ла ко ин фор ми ше о то ме да се са др жај 
по сло ви ца од но си на чо ве ка, ње го ве те ле сне и ка рак тер не осо би не, на 
по ро ди цу, род би ну, срод нич ке од но се, на ду хов ни жи вот чо ве ка, Бо га и 
цр кву, за тим на ку ћу, по кућ ство, до ма ће жи во ти ње, за ни ма ња, при ро ду, 
биљ ни свет. Ј. Јо ва но вић (2006: 19) при ме ћу је: „Пој мо ви ко ји су чо ве ку 
нај че шће на уму, нај че шће су и на је зи ку. Нај фре квент ни је ре чи ње го вог 
па ре ми о ло шког фон да но си о ци су за вет них по ру ка јед ног ко лек ти ва”.  

3. Пред мет овог ис тра жи ва ња пред ста вља по ку шај си сте ма ти за-
ци је по да та ка ко је пру жа ју Ву ко ве по сло ви це о Бо гу као кул ту ро ло-
шком кон цеп ту. Чи ње ни ца да је лек се ма Бог нај фре квент ни ја име ни ца 
у по сло ви ца ма све до чи о ва жно сти и ба зич но сти овог пој ма у кул ту ри 
го вор ни ка срп ског је зи ка.1 Гра ђу за ис тра жи ва ње чи не 303 по сло ви це 
ко је са др же име ни цу Бог, око 100 по сло ви ца са при де вом бож ји, 2 по-
сло ви це са име ни цом Христ, 6 – са при де вом Хри стов, 2 – са име ни цом 
хри шћа нин и 3 по сло ви це ко је са др же при дев хри шћан ски.

3.1. КА КО СЕ БОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛИ ЗУ ЈЕ? Је дан од основ них прин ци па кон-
цеп ту а ли за ци је, на ко јој се за сни ва ког ни тив на лин гви сти ка, за сно ван 
је на не мо ћи чо ве ко вог са знај ног ме ха ни зма да ап страк ци је не по сред-
но пој ми и на стра те ги ји да их због то га мен тал но пре до ча ва као кон-
крет не. Те кон кре ти за ци је при бли жа ва ју и не ми нов но по јед но ста вљу-
ју су шти ну ап стракт них по ја ва и чи не их при сту пач ни јим за по и ма ње. 
Је зик пру жа по го дан ма те ри јал за ре кон струк ци ју тих кон кре ти за ци ја, 
а тим по ступ ком се ре кон стру и шу и сег мен ти на ив не сли ке све та. До-
бро је по зна то да је чо век склон ан тро по цен трич ном ви ђе њу све та и да 
је мно ге по ја ве не при сту пач не не по сред ном раз у ме ва њу при бли жа вао 
се би та ко што их је пер со ни фи ко вао. У том ду ху, Бог се у на род ним по-
сло ви ца ма не при ка зу је као ап стракт ни све про жи му ћи прин цип уре ђе-
ња све та, већ се кон цеп ту а ли зу је као чо век. 

1 Посебан значај и инспиративни потенцијал лежи у чињеници да су баш Бог 
и човек две најфреквентније именице у Српским народним пословицама В. Караџића. 
Најбројнија је именица Бог, али прецизности ради, треба рећи да ако се узму у обзир и 
све пословице у којима се заменицама упућује на човека, постаје јасно да је, ипак, човек 
у центру пажње народних стваралаца. Овај податак, међутим, не мења чињеницу да су 
Бог и човек или човек и Бог (без обзира на редослед) у сталном, нераскидивом саодносу 
у животу српског народа и његовом поимању света.    
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Иако је зна че ње по сло ви ца ко ји ма ће мо то по ка за ти ме та фо рич ко, 
за др жа ће мо се на тре ну так на њи хо вој по вр шин ској, бу квал ној ин тер-
пре та ци ји, ко јом се ја сно от кри ва фи зич ка сли ка Бо га у на род ној све-
сти. Бог има људ ске де ло ве те ла (Је ди на ру ко Бож ја! Те би из уста Бо гу 
у уши! Из тво јих уста у Бож је уши. Бог је нај пре се бе бра ду оста вио), 
као и не ке од људ ских спо соб но сти и осо би на (вид, слух, го вор, плач 
итд): Бог го во ри: По мо зи се сам, по мо ћи ћу ти и ја. Бог чуо, а ђа во не 
чуо. Не чуј, Бо же, на зло! Не слу шај, Бо же, што пас ла је. Ни је ли то 
Бо гу пла ка ти? Бог, као и чо век, бри не, чу ва, по ма же, опра шта, уга ђа, 
до пу шта, али и за бра њу је, гр ди, ка жња ва (Бог се бри не о си ро ти ма. 
Гр ди, Бо же, имаш и ко га! Док се чо ек чу ва, и Бог га чу ва. И Бог ће нам 
опро сти ти. Ко ра ди, Бог не бра ни. Ни Бог не мо же сва ком да уго ди. 
Све га је ма ње до во ље Бо жи је. С гла ве Бог по ма же. Чу вај се оно га ко га 
је Бог на ка зио). 

Иако је Бог чо ве ко лик, у на род ној тра ди ци ји он ипак ни је чо век. 
Да би то раз у мео, на род осли ка ва раз ли ку из ме ђу Бо га и чо ве ка опет по-
ла зе ћи од се бе. Бог је чо ве ко лик, али је љу ди ма не ви дљив (Љу ди Бо га 
не ви де, не го (га) по при ли ци на ла зе). Бог, као и чо век, мо ра има ти не ко 
ста ни ште, а по што Бог ни је чо век, он не жи ви на зе мљи, већ на не бу, 
ода кле све ви ди и упра вља све том (Бог на не бу а цар на зе мљи. Бог ви со-
ко а цар да ле ко. Та ко ми Бо го ва до ма). Чо век спа ва, а и Бог се од ме ра ва 
по тој осо би ни (Бог не спа ва).

 Чо век се стал но по ре ди са Бо гом, али, чак и ако се та ква па ра ле-
ла мо же по ву ћи, она је у по сло ви ца ма ис ка за на у фор ми ко ја по ка зу је 
свест да чо век ни је ра ван Бо гу (Мај ку и Бог има. И чо ек чи ни што хо ће, 
а ка мо ли Бог).

Де ло ви те ла Бо га, као и ње го ве осо би не, има ју ду бок сим бо лич ки 
зна чај. Д. Мр ше вић-Ра до вић (2008: 167–188) па жњу по све ћу је сим бо-
ли ци бож је ру ке и за па жа да бож ја ру ка пред ста вља сим бол за шти те а 
да њен по ло жај – ис пру жен или са ви јен у ша ци од ре ђу је вр сту ко но-
та ци је у ве зи са мо гу ћим аспек ти ма за шти те.2 Сим бо ли ку бож јег уха 
аутор ка илу стру је на во ђе њем при ме ра: „Приг ни к ме ни ухо сво је, по хи-
тај, по мо зи ми” (Псал. 31), у ко јем се при ги ња њем Бо га, од но сно бож јег 
уха, тра жи по моћ, уте ха, за шти та. Бож је уши и очи су све ви де ће. 

Бог се, да кле, при ка зу је као чо ве ко ли ко би ће, али сви де ло ви ње-
го вог, на из глед, људ ског те ла и све ње го ве, на из глед, људ ске осо би не 

2 Д. Мршевић-Радовић (2008: 175), истини за вољу, запажа да „у српској 
фразеологији готово нема народних израза у којима би божја рука као телесни орган 
била симбол заштите, али се ови симболи потврђују у библијском тексту и књишкој 
фразеологији”.   
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на ди ла зе чо ве ка и у на род ној све сти, као и у је зи ку, има ју ду бљи зна чај 
и пред ста вља ју сим бо ле.

3.2. СМИ СА О НИ РАС КОЛ НЕ КИХ ПО СЛО ВИ ЦА. Ис тра жи ва чи па ре ми о ло-
шког фон да ру ског, срп ског и дру гих је зи ка (исп. нпр. ТЕ ЛИЯ 1996; ЈО ВА-
НО ВИЋ 2006; СТЕ ФА НО ВИЋ 2012) за па жа ју сми са о ни рас кол не ких по сло ви-
ца. М. Сте фа но вић (2012: 24) на во ди као при мер по сло ви це у ко ји ма се 
ис ти че дво струк од нос пре ма де ци и пре ма бра ту: Брат ни је ма ла ри јеч, 
али Ако зло тво ра не маш, мај ка ти га је ро ди ла. Или: Де ца су Бож ји бла-
го слов, али Дје ца су не вјер на дру жи на. Да ово ни је ка рак те ри стич но са мо 
за срп ски је зик, М. Сте фа но вић (2012: 47) по ка зу је на во де ћи две ру ске 
по сло ви це са кон тра дик тор ним ста вом пре ма кра ђи: осу ђу ју ћи – Луч ше 
по ми ру сби ра ть, чем чу жое бра ть, али и одо бра ва ју ћи, под од ре ђе ним 
окол но сти ма – Го лод ный, и ар хи е рей укра дет. Раз лог за ову по ја ву ле жи у 
сум њи ча во сти на ро да и пре ма не по зна ти ма и пре ма бли жњи ма. Тај опрез 
по ти че из те шког жи во та и на го ми ла ног, и до брог и ло шег, ис ку ства. Ни-
јед на вред ност се не при хва та a pri o ri као та ква, већ се све оце њу је и про-
це њу је (Што чу јеш, не вје руј; што ви диш, то вје руј. Кад ви дим, он да ћу 
и вје ро ва ти). Јед на од рет ких лич но сти ко ја се без ре зер вно ува жа ва је сте 
мај ка (исп. ЈО ВА НО ВИЋ 2006: 266; СТЕ ФА НО ВИЋ 2012). 

За ово ис тра жи ва ње вр ло је ин спи ра ти ван сми са о ни рас кол не ких 
по сло ви ца. Те о риј ски по сма тра но, по ста вља се пи та ње да ли сми са о-
ни рас кол по сло ви ца у ве зи, на при мер, са бра том, го во ри и о рас це пу 
уну тар кон цеп та, тј. тре ба ли го во ри ти да у је зич кој сли ци све та го вор-
ни ка срп ског је зи ка по сто је два кон цеп та бра та или је дан. Пре ма на шој 
оце ни, у пи та њу је је дин ствен кон цепт, са здан од по зи тив но и не га тив-
но обо је них фраг ме на та. Мо гу ће је да по зи ти ван и не га ти ван афек тив-
ни на бој ко ји исто вре ме ним де ло ва њем об ли ку ју кон цепт омо гу ћа ва ју 
ње го ву нај о бјек тив ни ју сли ку. Чи ње ни ца је, на и ме, да је ма ло по ја ва 
у ре ал но сти ко је се објек тив но мо гу вред но ва ти као ис кљу чи во до бре 
(по жељ не, по зи тив не) или ис кљу чи во ло ше (не по жељ не, не га тив не). У 
том сми слу, па жњу при вла чи кон цепт Бо га у срп ском па ре ми о ло шком 
фон ду. Да ли по сло ви це ука зу ју на без ре зер вно ува жа ва ње бож је све-
мо ћи, све при сут но сти, пра вед но сти, са о се ћај но сти или ука зу ју на од-
ре ђе ну сум њу пре ма свим овим бож јим спо соб но сти ма? Да ли кон цепт 
Бо га по по зи тив ном афек тив ном ин тен зи те ту до сти же кон цепт мај ке? 
По ку ша ће мо да од го во ри мо на ово пи та ње ана ли зи ра ју ћи нај ва жни је 
фраг мен те сли ке о Бо гу у по сло ви ца ма.

3.2.1. БОГ ДА ЈЕ, ПО МА ЖЕ, ЧУ ВА. Је дан од нај че шћих гла го ла ко ји се 
у по сло ви ца ма упо тре бља ва уз име ни цу Бог је сте гла гол да ти. Бог је 
не се би чан, а људ ска ег зи стен ци ја мо гу ћа је са мо за хва љу ју ћи бож јој 
да ре жљи во сти: Бог је ста ри да ва лац. Бог дао, Бог и узео. Бог ти до бро 
дао! Бог ти здра вља дао! Жи вот му од Бо га! Јед но дру го му, а Бог (ће) 
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сва ко му. Та ко ми Бог ђе цу на ми рио у сва чем за што га мо лио! Хва ла Бо гу 
на ње го ву да ру! 

3.2.1.1. КО МЕ БОГ ПО МА ЖЕ? Чо век жи ви у стал ном стра ху да ли ће за-
слу жи ти да га Бог чу је и по гле да и стал но се пре и спи ту је по ма же ли Бог 
сви ма или са мо не ки ма. Ди ви се они ма ко ји ма Бог по ма же: Бла го то ме 
ко ме Бог по ма га! Зна да се бож ја на кло ност стал но мо ра за слу жи ва ти, 
јер он мо же и да оду зме оно што је дао: Бог дао, Бог и узео! Бог је строг, 
али пра ве дан. Он не оста вља чо ве ка на це ди лу и за то не тре ба оча ја ва ти 
ако нам ус кра ти не ку бла го дет: Бог за тво ри јед на вра та, а отво ри сто-
ти ну. Бог рав но мер но рас по ре ђу је сво је да ро ве по људ ском ро ду: Бог не 
да јед ном чо е ку сва до бра. Ко бо лан ни је био, тај Бо гу ни је мио. Док Бог 
ви ди (у чо е ка) јед но (до бро), не да дру го. Не тре ба се опу сти ти у ње го вој 
ми ло сти, јер: Ко га Бог ми лу је оно га и ка ра. По не кад се чи ни да Бог сви-
ма по ма же: Бог по ма же ле жа ку као и те жа ку. Пја на чо е ка и Бог чу ва. 
Кад Бог да је сре ћу он не пи та чи ји си син, а он да чо век схва та да се бож ја 
на кло ност за слу жу је до бро том, по што ва њем бли жњих и вред ним ра дом: 
Бог с до бри јем! Ђе се ста ри ји не чу ју ту Бог не по ма же. Ђе је сло га ту 
је и Бо жиј бла го слов. Не гле да Бог на ка ља ве но ге већ на чи сто ср це. По 
ста ри ни Бог по ма га. С гла ве Бог по ма же. Ра ди, па ћу ти и ја по мо ћи, ве ли 
Го спо дин Бог. Ра ди ши Бог по ма же. Они ма ко је не кра се по ме ну те вр ли не 
Бог не по ма же: Ли је ном Бог не по ма же.

3.2.1.2. СУМ ЊА У ПО МОЋ. Све стан то га да је Бог пра ве дан и да по ма же 
они ма ко ји то за слу жу ју, чо век му је за хва лан (Хва ла Бо гу на ње го ву да-
ру), али ни је увек за до во љан оним што је до био. Из му чен си ро ма штвом и 
гла ђу, по ру чу је: Хва ла, Бо же, и на чор би, а ме со ћу од спа ва ти. Бог сре ћу 
ди је ли, а ашчи ја чор бу. Бог сре ћу ди је ли, а Вла хи ња су рут ку. Кроз ове по-
сло ви це про ве ја ва иро ни ја, не за до вољ ство бож јом пре ви ше ап стракт ном 
по др шком и ома ло ва жа ва ње та квих да ро ва. Гла дан и си ро ма шан, се љак 
че зне за ма те ри јал ним, а не за ду хов ним: Ко има по ља има дио Бо га. У 
не ким по сло ви ца ма на род по ру чу је да се не тре ба пре ви ше узда ти у Бо га, 
већ у соп стве ну сна гу: Бо гу се мо ли, али к бри је гу гре би. Док се чо ек чу ва, 
и Бог га чу ва. У без на ђу, се љак по не кад из гу би ве ру у Бо га и у би ло ко га: 
Бог ви со ко, а цар да ле ко. Ова кав став кул ми ни ра не за хвал но шћу и спрем-
но шћу на цен ка ње у ве зи са тим шта се Бо гу за уз врат мо же да ти: Ако је и 
Бо гу, мно го је. Ба да вад се ни Бо жиј гроб не чу ва.  

3.2.2. СВЕ МОЋ БО ГА. Да би се лак ше сна шао у све ту ко ји га окру жу-
је, да би с ве ћим са мо по у зда њем до но сио од лу ке, да би про на шао на ду 
у те шком жи во ту и све тло у та ми, си ро ма шном, не у ком чо ве ку,  тре ба 
во ђа. Во ђа мо ра има ти ве ли ку моћ и ауто ри тет и чо век га мо ра ду бо ко 
по што ва ти и ве ро ва ти му да би се мо гао осло ни ти на ње га. Та кав вр хов-
ни ауто ри тет је Бог. Ње му се без ре зер вно ве ру је и сво је вољ но пре да је 
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у ру ке: Бог зна де ка ко ва ља де. Бог зна шта је за бо ље. У Бож ју се ни ко 
не ме ће. Што Бог да је то је све до бро. Ка ко Бог хо ће. Што је од Бо га, 
сла ђе од ме да. Сам Бог не ма го спо да ра. Сам је Бог без гри је ха. Бог је 
јак. Бог је ста ри чу до тво рац. Сва чи ја је си ла до вре ме на, а Бо жи ја до 
ви је ка. Си ла је у Бо га! Бо жиј сам и твој. Кад Бог не ће, не мо гу ни сви 
све ти. С јед ни јем Бо гом на сто не при ја те ља! С ми лим Бо гом све се мо-
же. Ста ри ја је Бож ја но ца ре ва.

3.2.2.1. БОГ ЈЕ ИЗ НАД И ИС ПРЕД СВИХ И СВЕ ГА. Да би мо гао би ти све-
док све му, да би био све при су тан, да би мо гао све да ви ди и пра вед но 
да су ди, Бог жи ви на не бу. У тој сли ци, на де лу је и про стор на пој мов на 
ме та фо ра по ко јој је све што је до бро, при хва тљи во, по жељ но сме ште но 
го ре, а оно што је ло ше и не по жељ но на ла зи се до ле. На вр ху је Бог и 
чо век га не мо же над ви си ти, мо же му се са мо ви ше или ма ње при бли-
жи ти: Ис под Бо га не ма се куђ. Осим вер ти кал не хи је рар хи за ци је, на 
де лу је и хо ри зон тал на – оно што је нај вред ни је на ла зи се на пред, на 
по чет ку, на че лу, а оно што је без вред но или ло ше на ла зи се на за че љу. 
Бог је ис пред свих: Ис пред Бо жи је во ље ни куд ни ка мо.

3.2.2.2. ЧО ВЕК НЕ МО ЖЕ БЕЗ БОЖ ЈЕ ПО МО ЋИ. Ко ли ко год да се тру ди, ко-
ли ко год да је спо со бан, мо ћан и вре дан, чо век не мо же ус пе ти уко ли ко 
Бог ни је уз ње га: И ја мо гу и коњ ми мо же, али Бог не да. И ти мо жеш, 
и коњ ти мо же, али ти Бог не да. Ко га Бог чу ва, оно га пу шка не би је. 
Ко ме Бог сре ће ни је дао оно ме је ко вач не мо же ско ва ти. Што ти Бог 
да, ни ко ти не угра би. Иако по сто ји не ко ли ко по сло ви ца у ко ји ма се 
при ме ћу је да чо век и сам се би тре ба да по мог не да би до био по моћ од 
Бо га (Ко се чу ва и Бог га чу ва), тво рац по сло ви ца, ипак, на кра ју при зна-
је: За лу ду се чо ек чу ва ако га Бог не уш чу ва.

3.2.2.3. БОГ У БЛА ГО СЛО ВИ МА И ЗА КЛЕ ТВА МА. Ка да је чо ве ку на ро чи то 
ста ло до то га да ње го ве ре чи има ју те жи ну, да не ко га уве ри у не што, да 
му не што обе ћа или по же ли, он се по зи ва на Бо га и ти ме ис ка зу је нај ви-
ши сте пен сво је искре но сти, ре ше но сти, од луч но сти. По ми ња њем Бо га 
из ре ка се пре тва ра у све ча ни чин за кли ња ња, бла го си ља ња, по здра ва. За 
ова кве из ре ке има мно го при ме ра, а ов де ће се на ве сти са мо не ки од њих.3 

3 У речничком чланку за именицу бог у Речнику САНУ највише пажње 
посвећено је управо изрекама „за исказивање разних осећања у устаљеним фразама”: 
а) при благосиљању, када се жели добро; б) у заклињању, преклињању; в) у заклет-
ви, уверавању; г) у братимљењу, сестримљењу; д) у надању и уздању у успех; ђ) у 
изражавању задовољства, олакшања; е) у неизвесности, сумњи; ж) на почетку казивања 
о великим догађајима; и) у проклињању, клетви. Нису сва ова значења потврђена народ-
ним пословицама, али указују на то колико се човек у важним моментима свога живота 
ослања на Бога. На почетку дефиниције број 2, која обухвата сва наведена подзначења, 
стоји: „с бледим основним значењем”. Можда друге лексеме у овим устаљеним израз-
има имају избледело значење, али лексема Бог га нема јер је на њој тежина говорног 
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За кле тве: Та ко ми за у за Хри сто ви јех! Та ко ми му ка Хри сто ви јех! 
Та ко ми ове кр ви Хри сто ве! Та ко ми ово га пе ча та Хри сто ва! Та ко ми 
прав де Бож је! Та ко ми си ле Бож је! Та ко ми мај ке Бож је! Та ко ми Бог 
оца!

Же ље и бла го сло ви: С Бо гом по шао! Бог с на ма де! Бог с на ма и 
ан ђе ли Бо жи ји! Бог ти по мо гао! Бог ти по шту удр жао! Бог ти до бро 
дао! Бог ти здра вље дао! Бог чуо, а ђа во не чуо! Бо жиј ва зда био! Бо гу 
се мо ле ћи. Бож ја ку ћа и ва ша. На Бо гу и на те би мо ја ђе ца!

3.2.2.4. СТРАХ ОД КА ЗНЕ. Из ре ка С Бо гом по шао (са број ним ва ри-
јан та ма), као и по здрав Збо гом, ука зу ју на ва жну пој мов ну ме та фо ру у 
на ив ној сли ци све та го вор ни ка срп ског је зи ка, а она гла си: БОГ ЈЕ ПРА-
ТИ ЛАЦ. Ако Бог пра ти чо ве ка ко ји пу ту је или оба вља сво је ак тив но сти, 
по сао ће успе шно би ти за вр шен. Ако га Бог на пу сти и та ко га на те ра 
да се сам сна ла зи, по сао не ма из гле да за до бар за вр ше так. Јед на из ре ка 
у Ву ко вим по сло ви ца ма гла си:  Ко ли ко има ка ко те Бог оста вио? Ово 
пи та ње мо же се по ста ви ти чо ве ку ко ји не ко вре ме не ма сре ће и успе ха. 
Опи са на ма три ца по ко јој они ко ји су на пу ште ни од Бо га не мо гу успе-
шно жи ве ти по бу ђу је код чо ве ка не до ста так са мо по у зда ња и страх од 
бож је иг но ран ци је.

Још ду бљи страх је страх од бож је ка зне. Тај страх је је дан од нај-
ве ћих усме ри ва ча људ ског по на ша ња, са од но ше ња и по сту па ња: Бог 
ни ком ду жан не оста је. Бог је пан дур, се ко. Кад Бог хо ће ко га да ка зни, 
нај при је му узме па мет. Удри, Бо же, ко је крив! Чу вај се од оно га ко га 
је Бог на ка зио.

 Због то га што Бог ка жња ва, на род га се бо ји, па не ке по сло ви це 
ука зу ју на то да по што ва ње пре ма Бо гу по не кад пре ла зи у стра хо по што-
ва ње, па и страх: Ако га Бог зна ко ли ко и ја, зло поњ. Ако ћу кри во, не сми-
јем од Бо га/ Ако ћу пра во не сми јем од бе га. Бог не тру би за што чо е ка 
гу би. Ко из гу би срам људ ски, из гу би и страх Бо жиј. Бој се нај при је Бо га 
па му жа. Ко се Бо га не бо ји и љу ди не сти ди, бје жи од ње га. Ко се љу ди 
не сти ди ни Бо га се не бо ји. Не бо ји се сва ка шу ша Бо га, не го ба ти не.

По што ка зна, го ра од свих дру гих, мо же до ћи од Бо га, не при ја тељ 
ће се нај ви ше упла ши ти ако му се у кле тви за пре ти Бо гом: Три јес те 
Бо жиј убио! Да Бог да сам да не знаш, а дру го га да не пи таш! Пре ва ри 
ме у два пу та, убио га Бог! а пре ва ри тре ћи пут, убио ме Бог! Пре сје-
као је зик да Бог да!

чина. Српски народ је васпитаван тако да не узима олако Бога у уста, па ова лексема 
заправо никада нема избледело значење, без обзира на то колико је фреквентна и колико 
су устаљени изрази у којима се она употребљава.  
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Ако згре ши, чо век се на да да ће му Бог опро сти ти и стал но му 
се мо ли за опра штај: Да Бог у гри јех не упи ше! Да опро сти Бог и твој 
образ! И Бог ће нам опро сти ти! Не упи ши му, Бо же, у гри јех.

Опи са ни фраг мен ти сли ке све та го вор ни ка срп ског је зи ка ука зу ју 
на је дан ва жан сег мент на род не фи ло зо фи је, а то је по глед на свет из 
угла де те та, тј. не до ста так спрем но сти да се пре у зме пу на од го вор ност 
за соп стве не по ступ ке и све сно при ста ја ње на ду хов ну не сло бо ду. Као 
што де те до жи вља ва ро ди те ља као ауто ри тет и жи вот ног пред вод ни ка, 
та ко се и Бог схва та као чо ве ков во дич кроз жи вот. Као што се од де те та 
оче ку је да слу ша ро ди те ље јер ће у про тив ном би ти ка жње но, та ко се и 
од чо ве ка оче ку је да по шту је бож је на ло ге да га Бог не би ка знио. Чо век 
се за то тру ди да удо во љи Бо гу, баш као што се и де те упи ње да удо во-
љи ро ди те љу и да га не на љу ти. Има ју ћи све ово у ви ду, нео че ки ва на је 
зре лост и са мо свест ис ка за на у са мо јед ној по сло ви ци: Мно ги чо ек ни је 
на за дан Бо гом већ со бом.

3.2.2.5. СУМ ЊА У БОЖ ЈУ СВЕ МОЋ. Ако све не кре не оним пу тем ко јим 
је за ми слио, чо век је спре ман да по сум ња у бож ју све моћ: До бар је Бог 
(али су и ђа во ли ја ки)! По ста је сум њи чав и ре зер ви сан пре ма оба ве зи да 
ис пу ња ва бож је на ло ге, јер му се чи ни да га та кво по сту па ње не во ди 
у до бром сме ру: Ко мно ги ма Бо га ра ди до бро чи ни, нај по сли је сам до 
про шње до ђе. Гле да ју ћи на Бо га, одох про сит за Бо га. Чи ни му се да 
Бог по не кад не ма до вољ но мо ћи да одр жи прав ду на све ту: Удри, Бо же, 
кри во га, а пра ви је одав но по ги нуо. И док му се обич но чи ни да је Бог 
нај пра вед ни ји су ди ја (Ка ко ја ко ме, та ко ње му Бог, Ка ко ко ме не, та ко 
ње му Бог), по не кад кло не у ве ри и учи ни му се да тре ба пу сти ти ства ри 
да те ку сво јим то ком ка да их је већ и Бог пре пу стио слу ча ју: Кад му Бог 
ни шта не ће, про ђи га се и ти. 

3.2.3. БОГ И ДРУ ГИ. Да би се сте кла сли ка о Бо гу у на род ним по сло-
ви ца ма, ни је без зна ча ја освр ну ти се и на по дат ке о то ме с ко јим га би-
ћи ма и дру гим ство ре њи ма по ве зу је тво рац по сло ви ца. Нај че шћа ве за 
се, на рав но, ус по ста вља из ме ђу Бо га и чо ве ка. Да ле ко ре ђе, али ипак 
че шће не го са дру ги ма, Бог се ве зу је са ца ром и ђа во лом. Овај по да так 
све до чи о то ме да чо век из на ро да ве ру је да ње гов жи вот за ви си од: 1. 
Бо га (нај ја че не бе ске си ле, си ле  до бра), 2. ђа во ла (си ле зла) и  3. ца ра 
(нај моћ ни је зе маљ ске си ле). 

3.2.3.1. БОГ И ЧО ВЕК. На нај ва жни је аспек те ве зе из ме ђу Бо га и чо-
ве ка у на род ним по сло ви ца ма већ је скре ну та па жња. По сто ји, ме ђу-
тим, још је дан аспект те ве зе ко ји је вре дан по ме на. Ка да чо век же ли 
да ука же дру гом чо ве ку ко ли ко му је ста ло до ње га или ка да же ли да 
се са го вор ник осе ти уз диг ну тим у соп стве ним очи ма, он га по ве зу је са 
Бо гом: Бо жиј сам и твој. Бож ја ку ћа и ва ша! Док је Бо га и до бри јех 
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при ја те ља, дон де се ни шта не ва ља бо ја ти. На Бо гу и на те би мо ја 
ђе ца! Под ра зу ме ва се, на рав но, да је у тој ве зи Бог из над чо ве ка по свом 
зна ча ју за го вор ни ка, али се ука зу је и на хи је рар хи ју у ко јој по сто је љу-
ди ко ји се у не ким си ту а ци ја ма мо гу при бли жи ти Бо гу и ко ји су, та ко, 
уз диг ну ти у од но су на дру ге љу де. Исто вре ме но, ова кве из ре ке при вла-
че па жњу сво јом за ни мљи вом ко му ни ка ци о ном стра те ги јом. По ми ња-
ње Бо га оба ве зу је и го вор ни ка и са го вор ни ка и ства ра ду жност са го вор-
ни ку да по сту па пра вил но, чак и ако он то, мо жда, не би же лео. Ка да се 
не ко обра ти са го вор ни ку ре че ни цом На Бо гу и на те би мо ја ђе ца, тај је 
не пи са ним за ко ном оба ве зан да ис пу ни оно што од ње га го вор ник оче-
ку је, из ме ђу оста лог и за то што га по ми ња ње Бо га на то оба ве зу је.  

3.2.3.2. БОГ И ЂА ВО. Бог је нај ја ча не бе ска си ла, али ђа во се тру ди да 
га оне мо гу ћи у чи ње њу до брих де ла: До бар је Бог (али су и ђа во ли ја ки). 
Ђа во и Бог има ју са свим су про тан си стем вред но сти и док се Бог тру ди 
да из ве де чо ве ка на пра ви пут, ђа во по ку ша ва да га окре не на по гре шну 
стра ну: О Бо гу луд, а о ђа во лу му дар. За то се чо век тру ди да из бег не ђа-
во ла: Бог чуо, а ђа во не чуо. Уте ху про на ла зи у ве ри да је Бог ја чи и да 
ће га за шти ти: Враг би и гла ву ски нуо, али Бог ни дла ке не да. 

3.2.3.3. БОГ И ЦАР. Бог је нај ја чи на не бу, а цар на зе мљи: Бог на 
не бу, а цар на зе мљи. Чо век, на рав но, ви ше ве ру је у бож ју не го у ца ре-
ву моћ: Ста ри ја је Бож ја но ца ре ва. И Бог и цар упра вља ју обич ним 
чо ве ком и ис по ста вља ју му од ре ђе не зах те ве. Бож ји зах те ви су ду хов-
ни, а ца ре ви ма те ри јал ни: Бог гри је хо ве, а цар ду го ве. Бо гу бо жи је, а 
ца ру ца ре во. На род ни ства ра лац има углав ном не га ти ван од нос пре ма 
зе маљ ским вла да ри ма и до жи вља ва их као љу де ко ји би да се до мог ну 
пло до ва на род ног тру да: Ако ћу кри во, не сми јем од Бо га/Ако ћу пра во, 
не сми јем од бе га. Бог дао, а цар не ма шта узе ти. Ни ца ру ха ра ча, ни 
Бо гу ко ла ча. Чо век се по вре ме но осе ћа на пу ште ним и од Бо га и од ца ра: 
Бог ви со ко, а цар да ле ко.

3.2.4. ДИ РЕКТ НО ОБРА ЋА ЊЕ БО ГУ. Да би се ре кон стру и сао и раз у мео 
од нос чо ве ка пре ма Бо гу у сли ци све та го вор ни ка срп ског је зи ка, ва жно 
је обра ти ти па жњу и на оне по сло ви це и из ре ке ко је са др же гла го ле у 
об ли ку им пе ра ти ва ко ји ма се чо век ди рект но обра ћа Бо гу. Ре че ни це са 
гла го лом у об ли ку им пе ра ти ва спа да ју у за по вед не ре че ни це, али на род-
ни тво рац из ре ка за пра во мо ли за по вед ним ре че ни ца ма. Као што је већ 
ре че но, чо век се Бо гу обич но обра ћа им пе ра тив ним об ли ци ма гла го ла 
да ти, спа си ти, по мо ћи, са чу ва ти (дај/не дај, спа си, са чу вај, по мо зи): 
Не дај ми га, Бо же, ни на пу ту сре сти! По мо зи, Бо же, ка ко се мо же! 
Спа си, Бог! Бог, дај го спо ди ну! Та фор ма обра ћа ња Бо гу већ са ма по 
се би ука зу је на од нос из ме ђу чо ве ка и Бо га, тј. по твр ђу је ве ли ка оче ки-
ва ња обич ног чо ве ка од Бо га – уте ху, на ду, бла го слов, прав ду.
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Из бор гла го ла ко ји ма се чо век обра ћа Бо гу у на род ним по сло ви ца-
ма отва ра још јед но ва жно по ље. На и ме, у по сло ви ца ма пре о вла ђу ју три 
ти па од но са из ме ђу љу ди и Бо га. Нај че шће је то ди рек тан од нос из ме ђу 
Бо га и по је дин ца ко ји га мо ли за се бе лич но (Дај ми, Бо же, здра вља). 
Дру ги тип од но са је онај ко ји се ус по ста вља из ме ђу два чо ве ка. Они 
се је дан дру гом обра ћа ју по здра ви ма, же ља ма, бла го сло ви ма, за кле тва-
ма, кле тва ма, у ко ји ма се Бог мо ли да на гра ди или ка зни не ког дру гог 
(Бог ти по мо гао! Три јес те Бо жиј убио). У овом ра ду би ло је ре чи и о 
јед ном и о дру гом ти пу од но са. Тре ћи тип од но са је онај ко ји се ус по-
ста вља из ме ђу Бо га и по је дин ца ка да по је ди нац мо ли Бо га да по мог не 
или ка зни не ког дру гог (Удри, Бо же, ко је крив). Обра ћа ју ћи се Бо гу са 
мол бом за свог при ја те ља или не при ја те ља, чо век по ка зу је сво ју пра ву 
при ро ду, свој од нос пре ма дру ги ма и та ко се до би ја сли ка ме ђу људ ских 
од но са у за јед ни ци, тј. од го вор на пи та ње же ли ли по је ди нац до бро или 
зло љу ди ма из сво је нај бли же око ли не. По ка зу је се да је тај од нос из-
ни јан си ран као и у ствар ном жи во ту. Па ле ту емо ци ја пре ма дру ги ма 
пред ста ви ће мо од не по жељ них ка по жељ ним. Не тр пе љи вост: Не дај ми 
га, Бо же, ни на пу ту сре сти! Не отво ри, Бо же, ду шма ни ну уста! Не 
ује ди ни, Бо же, Вла ха! Иро ни ја, из ко је про би ја не га ти ван став пре ма 
бо га ти ма: Бог, дај го спо ди ну! Кри тич ност пре ма за јед ни ци или не ком 
по је дин цу: Гр ди, Бо же, имаш и ко га! Те жња да се ни ко у за јед ни ци ни 
по че му не из да ва ја: Ни убиј, Бо же, ми мо сви јет, ни по мо зи, Бо же, ми-
мо сви јет. Же ља за прав дом, па чак и на ште ту око ли не: Удри, Бо же, 
ко је крив! Не за до вољ ство због то га што до бри стра да ју бр же и че шће 
не го зли: Удри, Бо же, кри во га, а пра ви је одав но по ги нуо. Обез вре ђи ва-
ње не при ја те ља: Не слу шај, Бо же, што пас ла је. По себ ну па жњу за слу-
жу је не ко ли ко по сло ви ца у ко ји ма њи хов тво рац по ка зу је уме ре ну, а не 
пот пу ну осве то љу би вост, та ко што мо ли Бо га да опо ме не не при ја те ља 
бла жом ка зном: Упла ши, Бо же, али не умо ри! Ута њи, Бо же, али не пре-
ки ни! У срп ском на ро ду по сто ји из ре ка, а ве ро ват но и став:  Ни крв ни ку, 
Бо же! Из тог ста ва про из ла зи, у осно ви фи лан троп ско опре де ље ње, да 
нај го ре не при јат но сти чо век ни ко ме не тре ба да же ли. На кра ју ове ле-
стви це на ве шће мо не ко ли ко из ре ка из ко јих про ве ја ва по зи ти ван од нос 
пре ма око ли ни и бри га о бли жњи ма: Не оста ви, Бо же, без при ја те ља! 
Не упи ши му, Бо же, у гри јех! Не чуј, Бо же на зло! (Кад ко, за ко га се 
ни је на да ло, што до бро ре че и учи ни, и зна чи, као да се не би уре кло); 
По мо зи, Бо же, ка ко се мо же! Спа си, Бог!

4. ЗА КЉУ ЧАК. До од го во ра на пи та ње шта је у цен тру ин те ре со ва ња 
на род них тво ра ца срп ских на род них по сло ви ца мо же се до ћи ком би-
но ва њем две ме то де – ана ли зом те мат ске струк ту ре по сло ви ца и утвр-
ђи ва њем нај фре квент ни јих лек се ма у њи ма. Ове две ана ли зе углав ном 
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да ју исте ре зул та те, али не мо ра та ко би ти у свим де та љи ма. Ана ли зом 
те мат ске струк ту ре по сло ви ца ба ви ла је Ј. Јо ва но вић (2006) и утвр ди ла 
да је чо век у жи жи ин те ре со ва ња тво ра ца на род них по сло ви ца. Утвр ђи-
ва њем фре квен ци је име ни ца у на род ним по сло ви ца ма ба ви ла се С. Ми-
ли ће вић (2011), ко ја је за кљу чи ла да је Бог нај фре квент ни ја име ни ца у 
на род ним по сло ви ца ма, а да се чо век на ла зи на дру гом ме сту. У сва ком 
слу ча ју, чо век и Бог за у зи ма ју кључ на ме ста у ин те ре со ва њи ма на род-
них ства ра ла ца по сло ви ца. Овај по да так је ва жан јер ана ли за по сло ви ца 
пру жа мо гућ ност ре кон струк ци је сли ке све та го вор ни ка срп ског је зи ка.

Ана ли зом по сло ви ца у ко ји ма се по ја вљу је име ни ца Бог по ка за ло 
се да су чо век, цар и ђа во три нај че шћа ство ре ња ко ја се ве зу ју са Бо-
гом. На осно ву то га, као и на осно ву ана ли зе са др жа ја са мих по сло ви ца, 
за кљу че но је да је у на род ној сли ци све та чо ве ко ва суд би на усло вље на 
ње го вим од но сом са Бо гом (ко ји пред ста вља не бе ску си лу до бра), ца-
рем (ко ји је оли че ње зе маљ ске вла сти) и ђа во лом (ко ји пред ста вља си лу 
зла). До бар од нос са Бо гом оства ру је се ис пу ња ва њем ње го вих ви со ких 
зах те ва у ве зи са ду хов ним жи во том – по што ва њем бли жњих, ху ма ним 
и мо рал ним жи вље њем. До бар од нос са ца рем ус по ста вља се ис пу ња-
ва њем ње го вих ви со ких ма те ри јал них зах те ва, тј. пла ћа њем раз ли чи тих 
да жби на. Ко ли ко код чо век да се тру ди да би ис пу нио сво је ду хов не и 
ма те ри јал не ду жно сти, ђа во је увек спре ман да се уме ша и на не се чо ве-
ку не прав ду и не сре ћу.

Чо ве ков од нос са Бо гом у по сло ви ца ма се по ка зу је на три на чи на: 
кроз ди рек тан од нос из ме ђу чо ве ка и Бо га, при че му чо век мо ли за се-
бе; кроз од нос из ме ђу чо ве ка и Бо га, ка да чо век мо ли за сво је при ја те ље 
и не при ја те ље и кроз од нос из ме ђу два чо ве ка у ко јем се је дан дру гом 
обра ћа ју по здра ви ма, же ља ма, бла го сло ви ма, за кле тва ма, кле тва ма, а 
Бог се мо ли да са го вор ни ка на гра ди или ка зни.

Бог се у по сло ви ца ма пер со ни фи ку је. Иако је на род све стан то га 
да Бог ни је чо век, пред ста вља ју га као чо ве ка ко ји, као и дру ги љу ди, 
има де ло ве те ла, ка рак тер, емо ци је и во љу. Бо гу се до де љу је све моћ, 
све при сут ност, пра вед ност, са о се ћај ност. Он бо ра ви на не бу и ода тле 
има увид у жи во те свих љу ди и пре глед свих де ша ва ња. Он пра ти и во-
ди чо ве ка кроз жи вот. Ако га на пу сти, чо век ће оста ти сам и ње гов жи-
вот ће кре ну ти по гре шним то ком. Од Бо га се оче ку је си гур на за шти та, 
под сти цај, осна же ње, уте ха. До овог за кључ ка ла ко се до ла зи ана ли зом 
нај че шћих гла го ла ко је на род ни ства ра лац ко ри сти у ди рект ном обра-
ћа њу Бо гу. То су им пе ра ти ви гла го ла да ти, спа си ти, по мо ћи, са чу ва ти. 
По сло ви це ука зу ју и на по тре бу на род ног чо ве ка да се пот пу но осло ни 
на Бо га и да на ње га пре ба ци од го вор ност за све лич не успе хе и не у спе-
хе. Он при ста је на ду хов ну не сло бо ду и не са мо стал ност. Због свог те-
шког жи во та по не кад је спре ман да из ра зи сум њу у бож ју да ре жљи вост 
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и све моћ. Ва жно је, ме ђу тим, има ти у ви ду и то да је та квих по сло ви ца 
мно го ма ње у од но су на оне ко ји ма се из ра жа ва без гра нич на ода ност и 
по ве ре ње пре ма ње му. Ипак, је дан од за кљу ча ка овог ра да мо ра би ти 
и тај да се у по сло ви ца ма о Бо гу (као, на при мер, и у по сло ви ца ма о 
бра ту) за па жа сми са о ни рас цеп и да на род ни чо век до пу шта се би да се 
раз о ча ра у Бо га и из ра зи сум њу у ње го ву све моћ. Из гле да да се у на ро ду 
без гра нич но по ве ре ње по кла ња са мо мај ци.

За вр ши ће мо овај рад за па жа њем Ј. Јо ва но вић (2006: 28–29) о 
твор цу на род них по сло ви ца. До тог за кључ ка она је до шла има ју ћи 
у ви ду це ло ку пан па ре ми о ло шки фонд срп ског је зи ка. До истих за-
кљу ча ка до во ди и ана ли за по сло ви ца о Бо гу, ко ја је спро ве де на у овом 
ра ду. На род ног ства ра о ца ка рак те ри ше „пре све га здрав по глед на жи-
вот и свет, на се бе, при ро ду и Бо га. Ка рак те ри ше га, за тим, здрав дух 
и скло ност да се до бру ра ду је, а да се злу су прот ста ви ху мо ром, ако 
дру гих сред ста ва не ма. Ка рак те ри ше га и по што ва ње пре ма оно ме 
што има, бор ба да то очу ва и про ши ри, али да не оча ја ва ако оста не 
без имет ка. Ка рак те ри ше га, на кра ју, и из ве сна ре зер ви са ност пре ма 
све му, пре све га пре ма сво ме бли жњем, а за тим и пре ма до бру, пре ма 
Бо гу, пре ма оно ме што ви ди, што чу је и што зна [...]4 Здрав оп ти ми зам 
без пре те ри ва ња у би ло че му”. 
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Јелена Јовановић Симић 

ПАРАЛЕЛИЗАМ И СЛИЧНЕ ФИГУРЕ
У ЈЕЗИКУ ПРАЗНИЧНИХ ПОРУКА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА*

Ауто ро ва је на ме ра да у овом ра ду спро ве де ана ли зу кон струк тив них ме-
ха ни за ма, уз по себ ну па жњу на па ра ле ли зам. Па ра ле ли зам је и по се би зна чај но 
сред ство по ја ча ња тон ске ли ни је и по ди за ња ко му ни ка тив не енер ги је дис кур са, 
а по себ но ка да је удру же на са дру гим об ли ци ма – као што је кон траст, гра да ци ја 
или сл.

Кључ не ре чи: је зик, стил, лек си ка, па ра ле ли зам, кон траст, гра да ци ја, тон, 
ко му ни ка циј ска енер ги ја.

1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ
1.1. У Ен ци кло пе ди ји срп ског на ро да за бе ле же но је (ЕСН: 799‒800): 

„Па вле (Гој ко) Стој че вић (Ку ћан ци, Сла во ни ја, 1914), па три јарх... За-
вр шио... Бо го слов ски фак. ...За ра шко-при зрен ског епи ско па иза бран је 
1957, где је пр о вео 34 год. ...За па три јар ха иза бран 1990. Ње го вим за-
ла га њем пре ва зи ђен је 1992. рас кол у СПЦ у Аме ри ци и Ка на ди... За 
за слу ге на на уч ном бо го слов ском по љу, Бо го слов ски фак. у Бе о гра ду 
до де лио му је 1988. зва ње по ча сног док то ра бо го сло вља. Од ли ко ван је 
Ка ра ђор ђе вом зве здом...”. Је дан жи вот у вре мен ском ра спо ну три ве ли-
ка ра та ра за ра ју ћег деј ства на срп ско на ци о нал но би ће, и увек на ис ту-
ре ним по ло жа ји ма на нај о се тљи ви јим ли ни ја ма до ди ра са де струк тив-
ним деј стви ма на срп ство и пра во сла вље, би ло на ду хов ном, би ло на 
фи зич ком пла ну.

1.2. Пред мет на ше ана ли зе би ће ‘Пра знич на сло ва’, ‘Пост у пра-
во слав ној Цр кви’ и ‘Увод на сло ва на раз ли чи тим ску по ви ма’, да кле три 
крат ка одељ ка у књи зи Жи вот по је ван ђе љу (ПА ТРИ ЈАРХ СРП СКИ ПА ВЛЕ 
2010: 37‒68). На три де сет стра ни ца тек ста ста ло је ви ше крат ких па-

 Овај рад је написан у оквиру пројекта  Српски језик и његови ресурси (178006), 
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
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три јар хо вих по сла ни ца, го во ра и дру гих на пи са. Раз ма тра ће мо оно ли ко 
тек сто ва ко ли ко бу де до зво лио пр о стор и вре ме.

2. ГРА ЂА
2.1. Текст ‘Бо жић у Бе о гра ду’ је сте пи са на вер зи ја го во ра одр жа-

ног „на Све тој Ли тур ги ји на Бад њи дан у цр кви Све тог Са ве у Бе о гра ду, 
1996. го ди не”. Ње гов по че так гла си:

У име Оца и Си на и Све то га Ду ха.
Да нас до че ка смо и ево ис пра ћа мо Бад њи-дан, на ве чер је Бо жи ћа, пра зни-
ка Си на Бож је га, на шег Све ти те ља, Пр во ми сли те ља и спа си те ља.

а) По гле дај мо пр ви ред, пр во обра ћа ње при сут ним вер ни ци ма: „У 
име Оца и Си на и Све то га Ду ха”. Три зна ме ња хри шћан ске ве ре озна-
че на ре чи ма спле те ним у је дин ствен ве нац, у на по ред ну син таг му ме ђу 
чи јим чла но ви ма по сре ду је ве зник ‘и’. Да ли су та зна ме ња по ста вље на 
јед но по ред дру гог у ра ван ред? Или су по ре ђа на по при о ри те ту? Ако 
су по при о ри те ту, на што упу ћу је дог мат о мо нар хи ји Оца, он да чи не 
не ка кав низ ла зни ред – да кле не ку низ ла зну гра да ци ју1. Ако су пак јед-
на ки по зна ча ју, што пр о ис ти че из иде је о „рав но ча сно сти” три ју је ди-
но су шних Ипо ста си, он да чи не чист па ра ле ли зам2. У оба слу ча ја, и у 
слу ча ју да ме ђу њи ма по сто ји хи је рар хи ја, што је, или да не по сто ји, у 
осно ви ове мо ли тве не фор му ле ле жи па ра ле ли зам, а гра да ци ја је са мо 
ње на евен ту ал на над град ња. При ме ти ће мо још и то да ме ђу чла но ви ма 
на шег ни за по сре ду је ве зник ’и’. Ве знич ким озна ка ма обе ле жен низ зо-
ве се син дет.

б) И дру ги наш ис каз орга ни зо ван је по слич ном прин ци пу, али је 
тај прин цип са свим друк чи је ре а ли зо ван.

б1) ‘Да нас до че ка смо и ево већ ис пра ћа мо Бад њи дан’. Од цен трал ног 
пој ма и глав ног чла на кон струк ци је ‘Бад њи дан’ гра на ју се две на по ред не 
ре че ни це, ко је уна траг уви ру по но во у за јед нич ки вре мен ски ав дер би јал 
‘да нас’. Те две гра не – две ре че ни це ‘до че ка смо и ево већ ис пра ћа мо’, скоп-
ча не су у син дет ски орга ни зо ван па ра ле ли зам уз по моћ ве зни ка ‘и’. Це ла 
кон струк ци ја де лу је као суп ти лан по ја чи вач тон ске ли ни је у за вр шној по-
зи ци ји, у по зи ци ји цен трал ног пој ма ‘Бад њи дан’. Ако би смо ре кли да је и 
то не ка гра да ци ја, по гре ши ли би смо пр о тив ре то рич ке те о ри је о стил ским 
фи гу ра ма јер је гра да ци ја је дан ла нац, јед на ве ри жна орга ни за ци ја па ра-
лел них фор ми, а ов де је па ра ле ли зам, да кле евен ту ал ни гра да циј ски склоп, 
угра ђен на мно го фи ни ји на чин не го у пра ву гра да ци ју.

1 Подробно о градацији в.: КОВАЧЕВИЋ 1991: 38 и д., и 59 и д.; КОВАЧЕВИЋ 1995: 32 
и д. и 48 и д. 

2 Укратко о паралелизму в.: СИМИЋ 2001: 265. 
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б2) ‘Бад њи дан’ ре ко смо да је, и ка ко је згло бљен у прет ход ну сло-
же ну кон струк ци ју. Али он је кон струк тив но по ве зан и са сле де ћим еле-
мен том оп ште струк ту ре, са ‘на ве чер јем Бо жи ћа’, ко је је за пра во апо зи-
ци ја ‘Бад њег да на’. У Срп ској син так си (СИ МИЋ – ЈО ВА НО ВИЋ 2002: 214) 
под се ти ли смо да је апо зи ци ја у ства ри вр ста стил ске фи гу ре, јер и она 
ути че по ја чај но на тон ску ли ни ју из ла га ња3. За раз ли ку од син дет ског, 
апо зи ци ја је за пра во асин дет ски па ра ле ли зам.

б3) Али пи сац се не за у ста вља на то ме, не го на ста вља са улан ча-
ва њем апо зи ци ја све до пред крај ис ка за, да кле: ‘на ве чер је Бо жи ћа, пра-
зни ка Си на Бож је га, на шег Све ти те ља, Пр во ми сли те ља и спа си те ља’. 
Тек две лек се ме на са мом кра ју, ко је чи не је дин стве ну апоз ци ју прет-
ход не (‘Све ти те ља’), јед на с дру гом су по ве за не у на по ред ну син таг му 
уз по моћ ве зни ка ‘и’. Че му то ли ке апо зи ци је? Ко му ни ка тив на енер ги ја 
обич но па да пре ма кра ју ис ка за, по го то ву кад је он оду жи као овај пред 
на ма. А у ње му се де ша ва обр ну то: ско ро до са мог кра ја тон ска ли ни ја 
по сте пе но ра сте – и ти ме се по сти же да две у ства ри кључ не ре чи це-
ле кон струк ци је ‘Пр во ми сли тељ и спа си тељ’, до спе ју на вр шну тач ку 
успо на тон ске ли ни је, и уз по моћ кон струк тив ног ме ха ни зма бу ду об-
ја вље не као кључ не. Апо зи ци је у ни зу за пра во су ком по нен те уз ла зне 
гра да ци је, ко ја је по др жа на и лек сич ким сред стви ма: не са мо да су две 
по то ње ре чи до би ле нај ви шу вред ност тон ским и кон струк тив ним ис-
ти ца њем, не го су оне у јед ном уз ла зном ни зу се ман тич ки схва ће не као 
нај ва жни ји еле мен ти па три јар хо вог ис ка за.

2.2. Већ пре гле да ни сег мент ‘Да нас до че ка смо и већ ис пра ћа мо 
Бад њи дан’ као да се по ку ша ва кон сти ту и са ти у на ра тив ни дис курс. 
Али екс пре си ја на гло по ле ти увис, и на ра ци ја пре ра ста у не ку вр сту 
ква ли фи ка циј ског ре ђа ња пој мо ва. У па су су ко ји сле ди за овим на ра циј-
ски тон по но во се вра ћа у из ла га ње и по ста је кич ма тек ста:

Уно ше ње бад ња ка у сво је до мо ве и ње го во на ла га ње на ог њи шта и оста-
ле оби ча је у ве зи с тим на ши пре ци су чи ни ли са све шћу о сим бо лич ком 
зна ча ју све га то га. Хра сто во др во у на шим кра је ви ма је нај ја че др во. На 
ог њи шту оно да је нај ве ћу све тлост и то пло ту. Хра стов бад њак био је за 
њих и знак Хри сто ве бо жан ске мо ћи, све тло сти Ње го ве исти не и то пло те 
Ње го ве љу ба ви. То бад њак тре ба да озна ча ва и на ма да нас ко ји не ма мо 
ог њи шта у ста но ви ма, не го га на ла же мо за јед нич ки ево код цр кве. То 
чи ни мо као и пре ци на ши обра ћа ју ћи се мо ли тве но Си ну Бо жи јем да 
нас пр о све тли Сво јом исти ном, огре је Сво јом љу ба вљу и осна жи Сво јом 
мо ћи, да из др жи мо све те шко ће у овом све ту иду ћи с Њим и но се ћи крст 

3 В. и: СИМИЋ 2001: 290‒291. 
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свој. И још, да нас оја ча ка ко би(смо) мо гли би ти све до ци Ње го ве исти не. 
Ње го ве љу ба ви и Ње го вог ми ра. У овом све ту зла и не ми ра.

а) У сло же ним ме ђу од но си ма еле ме на та пр вог ис ка за те шко је 
сна ћи се и те шко је уочи ти струк тур ну осно ви цу на ко јој он по чи ва. 
За то ће мо пра ти ти ве зник ‘и’. Ви ди мо да је он упо тре бљен два пут, и да 
је кон струк ци ја њи ме раз ло мље на у три де ла, бо ље ре ћи да су ње го ва 
три де ла скоп ча на у је дин стве ну фор ма ци ју. Иако има до ста раз ло га да 
сег мен те не ви ди мо као си ме трич не де ло ве, већ као са стој ке раз ли чи-
тог ран га и уло ге у оп штој струк ту ри, ипак је исти на да су ти сег мен ти 
ствар но на по ред ни де ло ви ис ка за, на рав но на јед ном ни воу по сма тра-
ни. Они су на и ме па ра лел ни објек ти ре че ни це чи ји је су бје кат ‘(на ши) 
пре ци’, а пре ди кат ‘су чи ни ли’. Па ра ле ли зам и ов де у се би кри је гра-
да циј ско је згро, а тон ски успон и по раст ко му ни ка тив не енер ги је ко ји 
је њо ме по стиг нут – осло нац је пр о те тич ког де ла, адвер би јал ног де ла 
ре че ни це ‘са све шћу о сим бо лич ком зна ча ју све га то га’. Иако ‘све га то-
га’ не зву чи као нај срећ ни је фор му ли сан ис ход ис ка за, ипак оста је фа кат 
да је тврд ња ‘о сим бо лич ком зна ча ју’, по врат но де лу ју ћи на бад њак и 
по ступ ке у ве зи с њим – и са ма до вољ но упе ча тљи ва, а и као ква ли фи-
ка ци ја об ред них ри ту ал них рад њи са бад ња ком до вољ но ус пе ла.

б) И оста ли део па су са пр о жет је па ра ле ли зми ма, што је ви дљи во 
опет го лим оком ко је уме за па зи ти ве зник и осе ти ти енер ги ју ко ја се око-
ло ње га при ку пља и по но во пре ли ва на лек сич ке је ди ни це ко је са ку пља 
у пар ну или ви шеч ла ну кон струк ци ју: ‘да је нај ве ћу све тлост и то пло ту’, 
‘знак Хри сто ве бо жан ске мо ћи, све тло сти Ње го ве исти не и то пло те Ње-
го ве љу ба ви’, ‘да нас пр о све тли Сво јом исти ном, огре је Сво јом љу ба вљу 
и осна жи Сво јом мо ћи’, ‘иду ћи с Њим и но се ћи крст свој’.

в) Али мно го је при влач ни ји крај на шег па су са, где нас из не на ђу је 
нео би чан по сту пак ра ста вља ња де ло ва син так сич ки је дин стве не це ли-
ну у ви ше дис крет них ис ка за. На рав но, са мо ин тер пунк циј ски, су ге ри-
ра ју ћи ти ме из го вор са ду бо ком па у зом: „...да из др жи мо све те шко ће 
у овом све ту иду ћи с Њим и но се ћи крст свој. И још, да нас оја ча ка ко 
би(смо) мо гли би ти све до ци Ње го ве исти не. Ње го ве љу ба ви и Ње го вог 
ми ра. У овом све ту зла и не ми ра”.

в1) Нај пре, кла у зал не фор ме са по чет ним ‘да’, ре че ни це за свр ху, 
по се би су, тим син так сич ким сред ством, уре ђе не као па ра лел не, чи не 
да кле па ра ле ли зам. Пр ва од њих та ко ђе се за вр ша ва па ра лел ним пар-
ти цип ским па ром и пра те ћим објек ти ма ‘иду ћи с Њим и но се ћи крст 
свој’. А по то ња, из гле да да би одр жа ла исту тон ску ви си ну на ко јој се 
за вр ша ва прет ход на, до би ја по ја чај ни увод ни еле ме нат ‘и још’. До дат но 
је ли не ар ним нео би ча ва њем из ра за, тј. по ста вља њем атри бу та ‘свој’ у 
пост по ље управ не име ни це, до ча ра на је арха ич на аро ма ње го ва, и по-
стиг нут на гли тон ски скојк на кра ју се квен це.
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в2) Из ла га ње се на ста вља на до ве зи ва њем на кла у зу ко јом се за вр-
ша ва па ра ле ли зам ‘да нас оја ча’. Тај на ста вак је за пра во гло ма зна пр о-
те тич ка фор ма у ви ду но ве кла у зе за свр ху ‘ка ко би смо’, по ста вље не у 
су шти ни не спрет но, без си ме три је са прет ход ни ма, и са мим тим нео т-
пор не на тон ско асур ди ра ње. Ипак, пи сац успе ва тон ским сред стви ма 
да очу ва и оја ча то на ли тет, та ко да са пу но ко му ни ка тив не енер ги је до-
вр ши ми сао. А то је по сти гао упра во по ме ну тим на чи ном: ло мље њем 
тон ске ли ни је. А шта је у ства ри на ста ло тим из два ја њем де ло ва ис ка за, 
из два ја њем нај пре две апо зи ци је, до бро скоп ча не у па ра ле ли зам ‘Ње го-
ве љу ба ви и Ње го вог ми ра’, а за тим на пр ви по глед без на де жно от пи-
са ног адвер би ја ла ‘У овом све ту зла и не ми ра’. На стао је опет не ки низ 
оса мо ста ље них фор ми, из го вор но оса мо ста ље них. Да кле рав но прав-
них ме ђу соб но, ко је чи не низ. Ко је чи не не што као не ка кав псе у до па-
ра ле ли зам. На тој ма лој по вр ши ни го то во фи ли гран ски из ве де них ша ра 
не ке се оштри је оцр та ва ју и сво јим сја јем над ја ча ва ју оста ле. Нај пре, 
по на вља њем за ме ни це ‘ње гов’, и исто вре ме ним са по ста вља њем два ју 
кључ них пој мо ва ре ли гиј ске ети ке – ‘љу ба ви’ и ‘ми ра’, пи сац је ус пео 
да јар ким бо ја ма осве тли Го спод њи лик. За тим, по ста вља ју ћи ‘зло’ и 
‘не мир’ јед но пре ма дру гом, ис так ну ти су сим бо ли пр о тив ни бож јој до-
бро ти. И на кра ју: па ро ним ски су че лив ши ствар не ан то ни ме ‘мир’ и 
‘не мир’, па три јарх је сна жним по те зи ма поп ву као глав не тран свер за ле 
из ме ћу до бра и зла као не срав њи вих атри бу та не бе ског сја ја и зем не та-
ме из ме ђу ко јих пул си ра људ ски жи вот.

2.3. Да је па три јарх Па вле вешт го вор ник, и вешт у град њи основ-
не фи гу ре го вор ног дис кур са – па ра ле ли зма, уз ње но по вре ме но ком би-
но ва ње са дру гим фи гу ра тив ним фор ма ма – о то ме ви ше не ма сум ње. 
За то се ви ше не ће мо тру ди ти да то до ка зу је мо, не го ће мо узе ти са мо 
још је дан при мер да из чи стог за до вољ ства и ње га ана ли зи ра мо. Не ка 
то бу де исе чак из из ла га ња ‘Све ти Са ва и Све ти Си ме он Не ма ња (‒) ду-
хов ни те ме љи на шег на ро да’. Ево то га исеч ка:

Да нас пр о сла вља мо ду хов ни ро ђен дан мо на ха Све тог Си ме о на Ми ро то-
чи вог, бив шег ве ли ког жу па на Срп ске зе мље, оца др жав но сти, оца све-
сти о је дин ству на ше на ци је. Ду хов ни те мељ за то он је по ста вио ве ру 
пра во слав ну, и на том те ме љу на род се одр жао и он да кад је не ста ло 
др жа ве у мра ку сто лет ног роп ства и стра да ња.

Тај ду хов ни те мељ учвр стио је, це лим сво јим жи во том и ра дом, син ње-
гов Све ти Са ва, тво рац не за ви сно сти на ше Цр кве, њен пр ви Архи е пи-
скоп, учи тељ и пр о све ти тељ. Њи ме по све ћен, на род је кр оз ве ко ве знао, 
осе ћао ср цем и ду шом, и др жао еван ђел ске исти не да прав да др жи зе мљу 
и гра до ве; да је бо ље из гу би ти гла ву не го сво ју огре ши ти ду шу; да је зе-
маљ ско за ма ле но цар ство, а не бе ско увек и до ве ка.
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а) Овај би се исе чак мо гао ока рак те ри са ти као пр о по вед са исто-
риј ским уте ме ље њем ве ре. Два те ме ља срп ске др жав но сти и пра во сла-
вља, Сте фан Не ма ња и Све ти Са ва, ис пли ва ва ју као две све тач ке фи-
гу ре ко је сим бо ли зу ју ве ру Хри сто ву код Ср ба, и ка ко је Ср би но се у 
сво јој све сти, упле те ну у на ци о нал но би ће сво је.

а1) Пр ва ис ка зна фор ма кон ци пи ра на је као пр о ста ре че ни ца без 
об ја вље ног су бјек та, а пре по зна тљи вог као ‘ми’ (‘Ср би’), и пре ди ка том 
‘пр о сла вља мо’. За пре ди ка том до ла зи ње гов обје кат ‘ду хов ни ро ђен-
дан’ – а за овим ге ни тив ко јим је обје кат атри бу и ран као да се од но си 
или при па да ‘Св. Си ме о ну Ми ро то чи вом’. Но ка ко је ова ка рак те ри за-
ци ја не до вољ на, до да те су јој три апо зи ци је ко је из ра зних угло ва на зи-
ва ју Не ма њу, ис ти чу ћи ње го ва зва ња, ње го ве на по ре око срп ске др жа ве, 
и ње гов ве ли ки зна чај за срп ски на род. Ве о ма оби ман па ра ле ли зам ко-
ји не са мо да оп ста је и по ред ве ли ке пре тр па но сти ре чи ма раз ли чи тих 
функ ци ја у кон струк ци ји и раз ли чи тих се ман тич ких на бо ја, не го упра-
во сна гом тих ре чи уз не сен је до ви си не зна чај ног ску па по да та ка, и 
пре пу ног бо гат ства ко му ни ка тив ног анек са.

а2) И сле де ћа ис ка зна фор ма орга ни зо ва на је у ви ду па ра ле ли зма 
са ста вље ног од кла у зал них це ли на и скло пље ног у је дин стве ну струк-
ту ру два пут упо тре бље ним ‘и’. При ме ти ће мо тим по во дом да ‘и’ за-
пра во и ни је увек са мо ве зник, не го кат ка да има и по себ не син так сич-
ке функ ци је, ко је су здру же не исто вре ме но и са по ја чај ном функ ци јом: 
‘на род се одр жао и он да... ’.

б) Од у ста је мо од по дроб ног при ка за дру гог па су са, јер по ста је ја-
сно да је и он на сли чан на чин уре ђен као прет ход ни. Нпр. и име ну Св. 
Са ве при дру же но је ви ше пр о стра них апо зи ци ја: ‘тво рац не за ви сно сти 
на ше Цр кве, њен пр ви Архи е пи скоп, учи тељ и пр о све ти тељ’.

2.4. Ва жни је је ба ци ти још јед ном по глед на је зич ку гра ђу ко јом се 
слу жи па три јарх Па вле.

а) Ра зу мљив, и ја сно ис так нут као при мар на осно ви ца ње го ве ре-
чи, чи ни цр кве на и ре ли гиј ска лек си ка (Бог, мо ли тва, ве ра итд.), те о 
то ме не тре ба да ље рас пра вља ти.

б) Дру ги из вор пр о би ја се че сто кр оз мре жу ре ли гиј ских из ра за, а 
то је реч нич ки фонд љу ди ко ји чи не нај ши ру ба зу вер нич ке по пу ла ци је 
– оби чан свет без звуч них ти ту ла и зва ња, али но си лац ви со ких мо рал-
них на зо ра. То су углав ном љу ди ко ји се др же тра ди ци је и осе ћа ју је као 
део сво је кул тур не ба шти не. Ка да је пр о по ве ди о бад ња ку па три јарх 
до дао опис ње гов и по ступ ке са њим у ста ри ја вре ме на и да нас, што ће 
нам би ти до зво ље но да по но во на ве де мо:

Хра сто во др во у на шим кра је ви ма је нај ја че др во. На ог њи шту оно да је 
нај ве ћу све тлост и то пло ту. Хра стов бад њак био је за њих и знак Хри сто-
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ве бо жан ске мо ћи, све тло сти Ње го ве исти не и то пло те Ње го ве љу ба ви. 
То бад њак тре ба да озна ча ва и на ма да нас ко ји не ма мо ог њи шта у ста но-
ви ма, не го га на ла же мо за јед нич ки ево код цр кве. То чи ни мо као и пре ци 
на ши обра ћа ју ћи се мо ли тве но Си ну Бо жи јем да нас пр о све тли Сво јом 
исти ном, огре је Сво јом љу ба вљу и осна жи Сво јом мо ћи, да из др жи мо 
све те шко ће у овом све ту иду ћи с Њим и но се ћи крст свој. И још, да нас 
оја ча ка ко би(смо) мо гли би ти све до ци Ње го ве исти не. Ње го ве љу ба ви и 
Ње го вог ми ра. У овом све ту зла и не ми ра.

– он да архи па сти ро ва реч зву чи и као при ча о ста рим вре ме ни ма ка да је 
хра сто во др во, и др во уоп ште, би ло део сва ко дне ви це свих љу ди, и ка да 
су зна ли шта ко је др во вре ди јер су се слу жи ли њи ме за гра ђу и огрев, 
али и за све тиљ ке итд. Исто се ов де де си ло и са вер нич ком ода но шћу 
Бо гу: и она је опи са на као иди лич на љу бав пре ма ро ди те љи ма, пре ма 
ста ри ји ма, пре ма бли жњи ма итд.

в) Тре ћи из вор па три јар хо вих ре чи и обр та – је сте на род на књи-
жев ност као ви со ко кул ти ви са ни део кул тур не тра ди ци је срп ског на ро-
да. По след ње ре чи го ре на ве де ног по зи ва на Св. Си ме о на и Св. Са ву 
бо га то све до чи о то ме: „Њи ме по све ћен, на род је кр оз ве ко ве знао, осе-
ћао ср цем и ду шом, и др жао еван ђел ске исти не да прав да др жи зе мљу 
и гра до ве; да је бо ље из гу би ти гла ву не го сво ју огре ши ти ду шу; да је 
зе маљ ско за ма ле но цар ство, а не бе ско увек и до ве ка”.  

3. ЗА КЉУ ЧАК
3.1. Ла ко је и јед но став но су ми ра ти овај наш крат ки осврт на је зик 

па три јар ха Па вла.
3.2. Пр во што се ја сно по ка за ло, је сте да па три јар хов је зик, на пр-

ви по глед вр ло јед но ста ван и пр ост, упу ћен сва ко ме ко уме слу ша ти, и 
па сти ру и гре на ди ру, и по пу и ђа ку, што би се ре кло – ипак у сво јој су-
шти ни је сло је вит и у се би раз гра нат.

3.3. Па ра ле ли зам је са мо јед на од ње го вих стал них фи гу ра, уоб ли-
ча ва них и ва ри ра них на мно го ра зно вр сних на чи на, син дет ски и по ли-
син дет ски скло пље них, син таг мат ским и ре че нич ним кон струк тив ним 
ме ха ни зми ма. Ако би ко по ста вио пи та ње о су шти ни и сми слу раз вр-
ста ва ња гра ђе у па ра лел не фор ма, на то пи та ње би се мо го од го во ри ти 
сле де ћим на чи ном: па ра ле ли зми у крај њој ин стан ци за пра во се при бли-
жа ва ју тон ски са мер љи вим це ли на ма по пут сти хо ва у пе сми. Ти ме се 
ства ра ју усло ви за ожи вља ва ње то на ли те та и ци кли за ци ју на ра тив них 
ипул са из ла га ња.

3.4. У то ку ана ли зе на мет нуо нам се пат ри јар хов је зик и сво јим 
лек сич ким сло је ви ма: од аутен тич но ре ли гиј ске до пр о сто на род не и на-
род не по ет ске ре чи.
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3.5. Ве ли ко је зич ко, стил ско и ми са о но бо гат ство ис под пла шта 
крај ње јед но став но сти.
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Драгана Керкез 

ЈЕЗИЧКИ КОНЦЕПТ ЧУДО У РУСКОМ ЈЕЗИКУ
(У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ)

Тогда люди, видевшие чудо, сотворённое Иисусом, сказали:
 это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир.

А људи видјевши знамење које учини Исус говораху:
Ово је заиста Пророк који треба да дође на свијет. (Јн. 6,14)

Исходећи из становишта да сваки народ на себи особен начин 
концептуализује стварност која га окружује, тј. да на њему својствен начин види 
ту стварност, те да се тај нарочити, етноспецифични поглед на свет фиксира 
у језику у виду језичке слике света, у раду се анализира језички концепт чуда 
у руском језику у поређењу са српским. Језички концепт чуда и у руском и у 
српском језику има сложену структуру, те се у оба језика могу издвојити неколика 
суб- или микроконцепта, међу којима је и микроконцепт чуда као Божије делање. 
У раду се посебна пажња посвећује лексеми чудо као основном лексичком 
представнику датог микроконцепта.

Кључне речи: чудо, језичка слика света, концепт, лингвоспецифичан, 
етноспецифичан, експликација концепта.

1. С тачке гледишта православне религијске философије чудо је 
иманентно људској природи, јер, како каже отац С. Булгаков, „карактер 
божанског учешћа Логоса у творењу Христових чуда мора бити схваћен 
као промислитељско деловање Бога у свету, али уз очување његове са-
мобитности. Према томе, с божанске стране чуда нису ново стварање, 
акти над светом, већ деловање Бога у границама овога света, деловања 
која усмеравају живот света... имају човечански, космички, природни 
карактер (…) остају у узајамном деловању са светом, њему су иманент-
на” (БУЛГАКОВ 1997: 7, 22).

Међутим, предмет наше пажње овде није религиозно-философски 
концепт чуда, под којим подразумевамо научну слику света, већ чудо 
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као део језичке слике света1 у чијој се основи налази наивна слика света, 
која се са научном често не поклапа како по обиму, тако и по садржају (о 
наивној слици света види АПРЕСЯН 1995: 357).

Дакле, рад је посвећен језичкој концептуализацији чуда у руском 
и српском језику.2 Анализа конкретног емпиријског материјала врше-
на је на основу постојеће веома богате лингвистичке литаратуре која 
је посвећена језичкој слици света3 и у којој се велика пажња поклања 
истраживању феномена који се тичу човека као рационалне и емоцио-
налне личности. У такве феномене несумњиво спада и феномен чуда.

1.1. Уколико су спознајни (когнитивни) механизми човекове 
перцепције света и употребе језика у свим његовим функцијама универ-
зални, онда сваки природни језик на свој начин фрагментира свет, фор-
мира одређену језичку слику света у виду семантичке мреже појмова, 
тј. на специфичан начин га концептуализује. Слика света, која је фикси-

1 Термин слика света по први пут употребљен је крајем XIX почетком – XX века 
у физици (према КОСМЕДА – ПЛОТНІКОВА 2010: 21). Сам термин слика света у науку о 
језику ушао је захваљујући Вајсгерберу (ВАЙСГЕРБЕР 1993: 8), једном од највећих след-
беника В. Хумболта, који је, као што је познато, први почео да заступа став о језику као 
свету који постоји између спољашњег и унутрашњег света човековог.

2 Када је реч о концепту чудо у руском и српском језику (наравно, не само о овом 
концепту) може се поставити питање оправданости једне овакве теме, будући да се ради 
о генетски, типолошки и културно блиским језицима. Руси и Срби припадају у суш-
тини истој онтолошкој матрици, те се са правом може очекивати да разлике на нивоу 
језичке концептуализације нису велике. Нећемо овде понављати већ одавно прихваћено 
мишљење да контрастивно-компаративна истраживања двају или више језика имају за 
циљ како утврђивање разлика, тако и сличности. Подсетићемо само на давно изнето 
мишљење С. В. Шчербе који каже да се свет који знамо кроз лично искуство, остајући 
свуда једнак, спознаје на различите начине у различитим језицима, чак и у онима на 
којима говоре народи који чине извесно јединство са тачке гледишта културе (ЩЕРБА 
1958: 134). 

3 У наше време тешко би било на једном месту побројати не само све радове, 
већ и све ауторе који се на овај или онај начин баве језичком сликом света. Овде ћемо 
поменути само нека од имена руских и српских аутора и само неке од њихових радова: 
Ј. С. Јаковљева (ЯКОВЛЕВА 1994), Ј. Д. Апресјан (АПРЕСЯН 1995; 2006), Т. В. Булигина 
(БУЛЫГИНА 1997), Н. Д. Арутјунова (АРУТЮНОВА 1999), А. Д. Шмељов (ШМЕЛЕВ 2002), 
А. А. Зализњак (ЗАЛИЗНЯК 2003; 2006), И. Б. Левонтина (ЛЕВОНТИНА 2006), Ј. В. Урисон 
(УРЫСОН 2006), Ј. Н. Караулов (КАРАУЛОВ 2003; 2010), В. И. Карасик (КАРАСИК 2002), С. Г. 
Воркачов (ВОРКАЧЕВ 2007), С. Ристић и М. Дугоњић-Радић (1999), Р. Драгићевић (2007; 
2010) и многи други. У исто време постоје аутори који се крајње негативно односе пре-
ма таквим језичким истраживањима. Међу њима је и француски лингвиста П. Серио, 
који се спори, између осталих, са оснивачем једне од најпопуларнијих семантичких 
школа у савременој лингвистици – А. Вјежбицком. Који су то аргументи против појаве 
неохумболтизма, како то каже Серио, и због чега они нису и не могу бити убедљиви, 
писала је сама А. Вјежбицка (ВЕЖБИЦКАЯ 2012: 624–636). 
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рана у језику и која се ствара помоћу језика,4 условљена је историјским 
искуством и културно-националним особеностима одређеног народа 
(ПЕТРУХИНА 2008), тако да језик одражава специфичне црте национал-
ног менталитета.5

Када говоримо о језичкој слици света Руса и Срба и њеној 
условљености историјским искуством и културно-националном 
особеношћу, потребно је водити рачуна о томе да је она, осим у 
општељудским, утемељена у хришћанским, православним вредности-
ма.6 С друге стране, не смемо пренебрећи ни дохришћански, тј. паган-
ски период, јер, како каже Д. С. Лихачов, концептосфера националног 
језика у корелацији је са целокупним историјским искуством нације, 
религије посебно (ЛИХАЧЕВ 1993: 5). Ова амбивалентност, видећемо, уо-
чава се и у језичкој концептуализацији чуда.

1.1.1. Језичка слика света је, дакле, лингво- или етноспецифична, 
тј. она одражава нарочити поглед на свет који је својствен датом језику, 
културно значајан за њега и разликује га од других језика. Тај нарочи-
ти начин погледа на свет изражава се, као што смо већ рекли, у виду 
семантичке мреже појмова, односно у виду национално специфичног 
скупа концепата7 (кључних идеја) чији су језички номинанти лексеме, 
односно кључне речи (термин „кључне речи” у лингвистику је ушао 

4 У вези са тим врло је важно запажање К. Кончаревић, која каже: „језичком 
делатношћу човек делује на универзум око себе, осмишљавајући га и познајући, али 
њоме он истовремено познаје, изграђује и мења самог себе. То је могуће управо зато 
што је језичка способност као диференцијално обележје бића људскога дар Божији” 
(курзив наш, прим. аут.) (КОНЧАРЕВИЋ 2003: 89).

5 Поједини руски аутори разликују „менталитет” и „менталность”, међу којима 
је В. В. Колесов, који под „менталношћу”, заправо, подразумева језичку слику света. 
„Ментальность есть мировосприятие в категориях и формах родного языка, соединя-
ющее интеллектуальные, волевые и духовные качества национального характера в ти-
пичных его свойствах и проявлениях” (КОЛЕСОВ 2007: 11).

6 На то указује и Г. Н. Скљаревска: „В прошлом вся жизнь человека, от рождения 
до смерти, была наполнена содержанием, отражающим мир православия и религиозно-
церковной жизни. Простейшие богословские понятия, евангельские сюжеты, знания об 
устройстве православного храма и особенностях православного богослужения, имена 
почитаемых святых, наименования церковной иерархии – эти понятия пронизывали 
языковое сознание человека, формировали его нравственные ориентиры, а церковные 
обряды и годовой и недельный круги богослужения упорядочивали жизнь” (СКЛЯРЕВ-
СКАЯ 2000: 6).

7 Интересантно је да од свих једнојезичних речника савременог руског језика 
лексему концепт бележи једино Большой толковый словарь русского языка (БТСРЯ 
1998). Више о самом термину, његовој етимологији те његовој употреби данас у више 
својих монографија и радова писао је Воркачев (види нпр. ВОРКАЧЕВ 2004: 9–33). 
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захваљујући пре свега радовима А. А. Вјежбицке (види нпр. ВЕЖБИЦКАЯ 
1999; 2001).

Не треба стављати знак једнакости између концепта и кључне 
речи. Кључна реч је лексичка експликација кључне идеје или концеп-
та. Особеност кључних речи јесте њихова лингвоспецифичност: за 
кључне речи је тешко наћи одговарајући еквивалент у другим језицима. 
Међутим, у лингвоспецифичне речи ваља убројати и оне чије значење 
садржи за дати језик важну идеју (ЗАЛИЗНЯК 2012: 12).

И место које неки концепт заузима на скали лингво- и етноспе-
цифичности може бити различито. Што је арсенал средстава којима се 
концепт у неком језику изражава већи, у поређењу са другим језицима, 
што је природа тих средстава разноврснија и што је већи број језика у 
којима се та идеја не може изразити толико једноставним средствима, 
то је концепт лингво- и етноспецифичнији (уп.: АПРЕСЯН 2006: 35).

За концепте који се налазе на самом врху те скале тешко је наћи 
аналог у другим језицима. С друге стране, постоје универзални концеп-
ти, какав је, по нашем мишљењу, и концепт чудо.

Концепт чудо је и до сада привлачио пажњу истраживача. 
Посвећена су му, између осталог, два зборника, од којих је један на 
српском (АЈДАЧИЋ 2000), а један на руском језику (БЕЛОВА 2001), у којима 
се о чуду говори пре свега као о културном концепту.

1.2. Kонцепт као компонента концептуалног система може али 
не мора бити вербализован. (КАРАСИК 2007: 13; КУБРЯКОВА 2012: 49). О 
вербализованом, односно језичком концепту можемо говорити у ужем 
и ширем смислу. Језички концепт у ужем смислу подразумева да при-
ликом анализе концепта као језичке слике света треба узимати у обзир 
пре свега језичке чињенице (лексика, граматички облици, дериватолош-
ка средства, прозодија, синтаксичке конструкције и сл.) (АПРЕСЯН 1995: 
349, 354; ЗАЛИЗНЯК 2003: 85). Језички концепт у ширем смислу те речи 
подразумева да се приликом анализе могу узимати у обзир сви, као то 
каже Ј. Д. Апресјан, „текстови културе у широком смислу речи” (АПРЕ-
СЯН 2006: 34).

1.3. На основу постојећих радова који се баве језичком 
концептуализацијом света види се да се приликом разматрања неког 
концепта у језику и описивања концептуализације структуре текста 
може десити да један концепт који носиоци језика или конкретни ау-
тор доживљавају као потпуно формиране и осмишљене информативне 
целине буде заправо део или средство вербализације неког другог кон-
цепта. На основу тога врши се подела на микро- и макроконцепте. Под 
макроконцептом подразумева се концепт који има максимално широко 
значење, који у пуном обиму или делимично може да обухвата и дру-
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ге концепте. Следствено, микроконцепт може у потпуности припадати 
сфери експликације другог концепта или се делимично са њом пресеца-
ти (уп.: СЕРГЕЕВА 2002: 19).

Концепт чудо се може посматрати као макроконцепт који обухвата 
више микроконцепата, али и као микроконцепт у односу на макрокон-
цепт вера, који га делимично обухвата (чудо као делање Божије). У исто 
време, концепт вера може се посматрати као микроконцепт у односу на 
концепт човек.

2. Одређени сегмент стварности, као што смо већ рекли, језички 
се концептуализује помоћу различитих језичких средстава: лексичких, 
граматичких, прозодијских итд. Међутим, можемо рећи да примарно 
место припада лексичким средствима, а међу њима лексеми која је ос-
нови лексички репрезент одређеног концепта.

Стога смо сматрали оправданим да конкретну анализу концепта 
чудо започнемо анализом лексикографских дефиниција лексеме чудо.

Иходећи из става да речнички материјал у оба језика треба да 
буде макар приближно исти по обиму, као изворе одабрали смо следеће 
речнике: четворотомни Толковый словарь русского языка, т. IV (МАС), 
једнотомни Толковый словарь русского языка (ОЖЕГОВ); Речник српскохр-
ватског књижевног језика у шест томова, том VI (РЕЧНИК МС 1976) и 
једнотомни Речник српског језика (РЕЧНИК МС 2007).

Ради што потпунијег увида, овде ћемо навести речничке одредни-
це из наведена четири речника у целини.

МАС: ЧУ́ДО, -а, мн. ч у д е с á , ч у д é с , -á м  и ч ý д а , ч у д , ср. 1. 
(мн. ч у д е с á ). По религиозным и мифологическим представлениям: 
сверхъестественное явление, вызванное вмешательством божественной, 
потусторонней силы. Он молился о ниспослании чуда: о спасении 
города, о подкреплении падающего духа. Гоголь, Тарас Бульба. 2. (мн. 
ч у д е с á ). Нечто небывалое, необычное, то, что вызывает удивление. 
Впоследствии узнали, что, и правда, совершилось чудо: в один и тот 
же день взбунтовались мужики чуть не по всему уезду. Бунин, Деревня. 
[Игнатов:] Путешествовал по району — как раз по вашему участку. 
Вы ведь теперь известность, мне столько о вас чудес порассказали! 
Арбузов, Таня. || твор. п. чу́дом в знач. нареч. или с мест.:„какой”, 
„какой-то”, „какой-либо”. Разг. Необъяснимым, удивительным образом. 
[Николай:] Позвольте мне полюбопытствовать, с какой стати вы 
помешали маменьке говорить о деньгах и каким это чудом она вас 
послушалась? А. Островский, Поздняя любовь. Граната разорвалась 
рядом с Масленниковым, и он только чудом спасся. Симонов, Дни и 
ночи. 3. только ед. ч. О том, кто (или что) вызывает общее удивление, 
восхищение своими качествами. Будешь редкое явление, Чудо родины 
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своей. Н. Некрасов, Песня Еремушке. Для нас, лентяев, не знавших 
систематического труда, его трудолюбие было просто чудом. Чехов, 
Тайный советник. ‒ Чудо, красавица лошадь! Что возьмешь за нее? Л. 
Толстой, Казаки. || чего. О том, что является высшим проявлением чего-л. 
По истечении года картина была готова. Это было точно чудо кисти. 
Гоголь, Портрет. Разговор Татьяны с нянею — чудо художественного 
совершенства! Белинский, Сочинения А. Пушкина. В этот день 
готовился наваристый, вкусный борщ, настоящее чудо солдатского 
поварского искусства. Закруткин, Кавказские записки. 4. в знач. сказ. 
Удивительно, поразительно. ‒ Как она пляшет! как поет! а вышивает 
золотом, чудо! Лермонтов, Бэла. [Юлинька:] А мы вчера в парке 
были. Как весело было ‒ чудо! А. Островский, Доходное место. 5. (мн. 
ч ý д а ) обычно с определением. Сказочное необыкновенное существо. 
Вот оглянулся царевич назад; ‒ Видит, лежит на песке золотом Чудо 
морское с зеленым хвостом. Лермонтов, Морская царевна. На заре, в 
прилив, немало Чуд и раковин морских Набросала мне наяда В щели скал 
береговых. Полонский, В прилив. (МАС: 691).

ОЖЕГОВ: ЧУДО, -а, мн. чудеса, -ее, -есам, ср. 1. В религиозных представлениях: 
явление, вызванное вмешательством божественной силы, а также вообще 
нечто небывалое. Совершить ч. Свершилось ч. Надеяться на чудеса 
(когда нет выхода, нет спасения). Ч. из чудес! (о чем-н. совершенно 
необыкновенном; разг.). 2. чего. Нечто поразительное, удивляющее своей 
необычайностью. Ч. искусства. Чудеса героизма. 3. чудо, в знач. сказ. 
Удивительно, поразительно хорош (разг.). Погода сегодня ‒ ч.14. чудо-
. В сочетании с другими существительными означает необыкновенный, 
выдающийся среди себе подобных (разг.). Ч.-ягода. Ч.~ печка. Ч.-грыб. 
Ч. -дерево. Суворовские ч.-бо-гатыри. 5. чудеса! Выражение крайнего 
удивления, недоверия (разг.). Вчера утверждая одно, сегодня другое 
‒ чудеса! * Чудо как... (устар. разг.) - то же, что чудо (в 3 знач.). Чудо 
как хорош! Чудеса в решете (разг. шутл.) ‒ о чем-н. необычном или 
непонятном. Чудо-юдо ‒ в сказках: чудовище. (ОЖЕГОВ: 877).

РЕЧНИК МС 1976: Чудо, -а мн. чуда и чудеса. 1. Рлг. Мит. појава у којој 
се огледа деловање натприродних сила, појава која је у супротности с 
природним законим; нешто натприридно, фантастично. – Прича (се) да 
су се (стари неимари) носили са вилама и свакојаким чудима. Андр. И. 
2.а. оно што изазива опште чуђење, чудан, необична појава. ‒ Гледај, 
гледај чуда невиђена! Огр. Дечко је био жељан свијета и свјетских чуда. 
Кол. Ред је да и ви видите варошка чудеса и господске уживанције. Рад. 
Д. Б. Велики подвиг, подухват који изненађује величином. ‒ Партизани… 
и код нас чуда праве. Чол. В. Мн. разноврсна, необичи предмети. ‒ У 
бунар беше набацано којекаквих чуда тма божја. Вес. Извукоше штапиље, 
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оловке и триста чуда. Хорв. 3. Покр. Тешко стање у коме се неко налази, 
неприлике, беда, невоља. Коме се неко налази, неприлика, беда, невоља. 
– Кући нека не долази… јер сам ја на чуду са још седмеро! Мат. 4. (у 
прилошкој служби) а. Врло много, сила, силесија, тма: чудо света, чудо 
људи б. Чудно, чудновато, необично, неочекивано, зачудо. ‒ Чудо нисте 
ишли возом или друмом. Чол. (РЕЧНИК МС 1976: 900)

РЕЧНИК МС 2007: чудо с 1. рлг. и мит. натприродна појава, необична појава 
која је у супротности с nриродним законима; нешто натприродно, 
фантастично: слушати о чудима (чудесима), носити се са свакојаким 
чудима. 2. а. оно што изазива опште чуђење, чудна, необична појава, 
феномен: светска чуда, ‒ архитектуре, гледати разна чуда, причати чуда. 
б. велики подвиг, подухват који изазива чуђење: правити чуда. в. мн. 
разни необични предмети, чудне ствари, стварчице, керефеке: набацати 
којекаква чуда, извући сто (триста) чуда из торбе. 3. (у прил. служби) 
а. врло много, сила, силесија; гомила : ‒ света, ‒ народа, ‒ војске, ‒ 
књига. б. чудно, чудновато, необично, зачудо. ‒ Чудо није дошао. • 
бити, наћи се у чуду, много се зачудити; бити наћи се у неприлици, у 
незгодној ситуацији. забавити се о свом чуду бити обузет бригама због 
својих проблема, невоља. за(дивио) чудо чудно је. зинути од чуда јако 
се зачудити, изненадити. ни по чуда ништа нарочито, ништа важно. 
свако ~ за три дана ни на какав догађај људи не обраћају пажњу после 
дужег времена. чудна (чудног) ми чуда, чудно ми ~ ништа важно, ништа 
нарочито. ~ и покор, триста чуда (начинити, направити) створити 
збрку, неугодну ситуацију. чудом, неким чудом на чудан, необичан, 
тајанствен начин. чудом се чудити јако се чудитu, ишчуђаватu се. ~ над 
чудима велико чудо. (РЕЧНИК МС 2007: 1522).

2.1. Већ на основу увида у речнички материјал (али и на основу 
анализе конкретне језичке грађе8), може се рећи да се чудо у руском и 
српском језику концептуализује као:

 1) Божије делање (у оба језика);
 2) деловање натприродних сила (у оба језика);
 3) карактеризација реално постојеће појаве или ситуације као 

необичне – са могућношћу постојања како позитивног тако и 
негативног предзнака (у оба језика);

 4) одступање од норме – са могућношћу постојања како пози-
тивног тако и негативног предзнака (у оба језика);

 5) велика количина нечега (само у српском).

8 Емпиријски материјал чини лексикографска грађа (види горе у тексту) и приме-
ри које смо ексцерпирали из конкретних извора (види списак извора), како и електрон-
ски корпуси руског и српског језика: ruscorpora.ru и korpus.matf.bg.ac.rs. 
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Концепт чуда као што видимо, има сложену структуру. Подробна 
анализа концепта у целини захтевала би далеко већи простор но што 
је предвиђено обимом овог рада, те ћемо се овде задржати на чуду као 
Божијем делању, те изложити резултате до којих смо дошли анализом 
лексичког репрезента датог концепта, тј. лексеме чудо.

3. Анализа значења одређене лексеме на синхроном нивоу свака-
ко је непотпуна без увида у њену етимологију. Како је врло детаљно о 
пореклу лексеме чудо у словенским језицима већ писао А. Лома (2000: 
7–21), ми се датим питањем у овом раду нећемо бавити. Овде ћемо изне-
ти само неке од закључака до којих је дошао А. Лома, а који су нам важ-
ни ради бољег и правилнијег сагледавања језичке концептуализације 
чуда. Као прво, именица чудо изведена је од глагола који је значио „за-
пажати нешто необично, чудно”, те је она сама изворно морала озна-
чавати оно што је опажено и протумачено као знак божанског уплива 
у људске ствари, тј. „знамење”. Лома указује на чињеницу да је појам 
необичног или знаменитог сам по себи неутралан, тј. да укључује како 
добре, тако и лоше појаве и предзнаке. И док се у грчком језику значење 
речи сузило на само позитиван аспекат, словенска реч задржава изворну 
амбиваленцију (ЛОМА 2000: 10–11). Та амбивалентност чуда сачувала се 
како у савременом руском, тако и у савременом српском језику.

4. Као што смо видели, у свим анализираним речницима лексема 
чудо се семантизује пре свега као нешто што није део свакодневног чо-
вековог искуства, као нешто што је натприродно. Каузатор тог догађаја 
у руским речницима је како божанска сила, тако и неодређена натпри-
родна сила, док се према семантизацији значења у речницима српског 
језика каузатор препознаје само као неодређена натприродна сила9.

Међутим, иако лексикографске дефиниције то не потврђују (овде 
имамо у виду пре свега речнике српског језика), сматрамо да оба језика 
у оквиру концепта чудо као дела језичке слике света разликују чудо 
као делање Божије и чудо као деловање натприродних сила, што је 
условљено ванјезичким искуством како Руса тако и Срба, односно, с 
једне стране, њиховом хришћанском концептуализацијом стварности 
и, с друге стране, до сада сачуваним реликтима њиховог паганског 

9 Говорећи о значењу лексеме чудо у српском језику Лазић-Коњик и Јелић на 
основу лексикографске дефиниције лексеме чудо дате у Речику МС 2007 изводе сличан 
закључак („основно значење се везује за смисао ‘натприродно, нестварно’”), дајући до-
датно објашњење да је то основно значење у вези са религиозном интерпретацијом и 
фундаменталним религиозним постулатом, вером у Бога (препознатим у текстовима 
Новог Завета, молитвама, псалмима и сл. у виду чудесног рођења Христа, Његових чу-
десних дела, Васкрсења итд.), док је у Речнику МС 1976 то предочено квалификаторима 
испред дефиниције рел. и мит (ЛАЗИЋ КОЊИК – ЈЕЛИЋ 2012: 202).
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осмишљавања те стварности. Другим речима, језичко разликовање чуда 
као делања Божијег и чуда као деловања натприродних сила одражава 
хришћанско и нехришћанско историјско-културно искуство двају пра-
вославних народа.

5. Ради што потпуније слике анализу лексеме чудо као језичке 
експликације микроконцепта чудо као делање Божије вршили смо у не-
колико корака. Први корак је био да дамо тумачење дате лексеме, а по-
том да прецизирамо граматичке контексте у којима се она употребљава, 
те њену семантичку спојивост. На крају смо учинили један кратак осврт 
на њене деривате.10

5.1. Као што смо рекли, први корак који смо учинили био је 
покушај да дамо њено тумачење11:

Х сматра да реално постоји или може да постоји S.
Х сматра да S није свакодневно људско искуство.
Х сматра да се S као такво не може објаснити природним законима.
Х сматра да је S резултат делања Y.
Y је Божија сила.
Х сматра да је S добро.

6. Именица чудо по свом пореклу је девербативна именица, тако 
да је можемо посматрати као предикатну реч која има своје валентно-
сти, а то је пре свега валентност интерпретатора (Х), будући да чудо (S) 
нужно садржи у себи и сему перцепције одређеног догађаја као несва-
кодневног човековог искуства.

6.1. Валентост агенса (Y) може али не мора да буде реализо-
вана. Уколико је реализована, агенс може бити граматички „живо” 
(експеријенсер), или „неживо” (функтив). Каузатор чудесне појаве, 
односно на граматичком нивоу агенс, јесте Господ Исус Христос, јер 
једини Он, по исповедању православне вере, може да чини чуда, али 
вољом Његовом то могу бити и Мајка Божија, као и светитељи Божији 
и светиње Божије.

 1. – Ну что, женщина, твой Бог не может совершить чудо? – 
Почерпай и пей, – спокойно сказала Мария. (АГАФ. ЖМ.)

10 Приликом анализе језичке слике света поред наведеног потребно је обратити 
пажњу и на фраземе. У овом раду о фраземима са компонетном чудо нећемо говорити, 
будући да су они већ били предмет нашег истраживања (КЕРКЕЗ 2011).

11 Овде смо се умногоме ослонили на методологију А. Вјежбицке, која сматра 
да се било која језичка јединица може представити у виду одређене конфигурације 
елементарних смислова, који су семантички недељиви и универзални (види нпр. 
ВЕЖБИЦКАЯ 1999). 
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 2. Има толико дивних примера у (Охридском) Прологу и другим 
побожним и благочестивим књигама у којима наилазимо на 
примере када је Господ чинио чуда на различите начине, у раз-
личито време. (СРБКАФЕ)

 3. Согласно церковному преданию, эта древнейшая икона, са-
мая почитаемая у православных верующих, совершила немало 
чудес. (Владмирска)

 4. Као што је животопис ове чудотворне Иконе препун чуда 
и изцељења која су се пред Њеним ликом дешавала тако би 
се могло рећи и овог пута да је ова светиња учинила чудо 
сабирајући верни народ под Своје многомилостиво окриље. 
(СВЕТОСАВЉЕ1)

 5. Когда же Софроний осознал, что случилось чудо, он радост-
но вскрикнул, подпрыгнул на месте и стал плясать, что-то 
напевая себе под нос. (АГАФ. ИД)

 6. У православном храму Македоније догодило се чудо. (Видов-
дан)

6.2. Основни смисао „aгенс чини да постоји S које није део свакод-
невног човековог искуства” вербализује се колокацијом глагол + имени-
ца чудо/чудеса (у српском језику срећемо и множински облик чуда, нпр. 
многа чуда: Радуј се, јер си силом Божијом многа чуда учинио! (АКАТ. 
СВ. СЕРАФИМУ САРОВСКОМ)

Као глаголски конституент дате колокације могу се употребити 
глаголи са значењем активног делања творить / сотворить, совершать 
/ совершить, сделать, являть / явить, проявить у руском и творити, 
чинити / учинити, пројавити у српском језику.

Глагол творить у руском, односно творити у српском овде је по-
себно маркиран. С једне стране, он је дериватолоши повезан са имени-
цом која је једно од имена Господа (Творец / Творац), а са друге стране 
– творити се може само нешто што је узвишено, духовно, културно, 
историјски значајно и оно што увек има позитиван предзнак. 

 У конструкцијама са граматички неизраженим агенсом могу се 
употребити глаголи происходить / произойти, совершаться / совер-
шиться у руском, односно дешавати се / десити се у српском језику.

6.3. Чудо може имати реализовану валентост квалификативне 
детерминације. Квалификативном детерминацијом чудо се може кон-
кретизовати као чудо исцеления / чудо исцељења, или као као право, 
истинско. У овом другом случају имамо појачано значење позитивне 
оцене (настоящее, подлинное чудо / право чудо). Поред валентности 
квалификативне, могућа је и валентност квантитативне детерминације 
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(многочисленные чудеса / многобројна чуда). Овде ћемо навести само 
неколико примера:

 7. Мальчик мой поднял голову и слушал Божие слово. ...на город 
и, казалось, началось светопреставление, произошло настоя-
щее чудо. (ЛОГОСЛОВО1)

 8. Пораз Немаца код Москве, то истинско чудо, јављено је мо-
литвама и заузимањем Божје Мајке. (СВЕТОСАВЉЕ2)

 9. На острове Кипр в Киккской обители от иконы совершались 
и совершаются многочисленные чудеса. (логослово2)

 10. А на гробу се почеше дешавати многобројна чуда, која ни 
до данас, поред његових целебних моштију у Острогу не 
престају. (Св. Василије)

7. Из тумачења које смо дали види се да се компонента значења 
лексеме чудо „не може објаснити природним законима”. Оно што се 
природним законима не може објаснити, што нарушава узрочно-по-
следичне везе доживљава се као неочекивано. Међутим, компонента 
значења лексеме чудо као лексичке експликације микроконцепта чуда 
као делања Божијег не да не мора бити неочекиваност, већ је најчешће 
очекиваност12.

 11. Со времени появления иконы во Владимире она стала почи-
таться как покровительница, защитница Руси, способная 
творить чудеса (ВЛАДИМИРСКА).

 12. Пусть я сейчас позвоню, и дверь откроет Алёшка. Сделай 
чудо, Господи! Ты добрый, ты можешь. (RUSCOROPRA)

Амбиваленција чуда у језичкој слици света код Руса и Срба (као 
и других православних народа) као нечега што није део свакодневног 
човековог искуства, али у исто време као нечега што је очекивано про-

12 На тај начин, лексема чудо се може посматрати и као лексичко средство 
вербализације обеју грамема фукционално-семантичке категорије очекиваности / не-
очекиваности (када за то постоје одговарајући услови). Инваријанто значење ФСК оче-
киваности / неочекивности може се изразити на следећи начин: 

Очекиваност: 
Х сматра да ако је релевантно р1, релевантно је р2. 
Х тврди да је релевантно р2. 
1а. срп. Као и што смо очекивали, стигли су тачно на време.
Неочекиваност:
Х сматра да ако је релевантно р1, релевантно је и р2. 
Х тврди да је релевантно р2. 
2а. срп.: „А где си ти до сад?” Душан, као да не чује питање, уместо одговора 

загрме. (KORPUS.MATF) (КЕРКЕЗ 2012, у штампи).
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стиче из њихове онтолошке суштине: за православног хришћанина 
није вера од чуда, већ је чудо од вере, те он на тај начин промишља 
стварност око себе, што неминовно налази свој одраз и на нивоу његове 
језичке концептуализације. На нивоу конкретне језичке реализације 
показатељи очекиваности могу бити посебно експлицирани (у примеру 
бр. 10 – придев способная, у примеру бр. 11 – модални глагол можешь).

Осим тога, да је чудо као Божије делање очекивано потврђује и 
постојање у обама језицима глаголско-именске синтагме надеяться на 
чудо, уповать на чудо / полагати наду у чудо.

 13. Все надеялись на чудо, обращая свои молитвы к иконе Казан-
ской Божьей матери. (КЗН)

Већ у самој семантици глагола надати се садржана је сема оче-
киваног. На то указаје и аутор речничке одреднице глагола надеяться у 
Новом речнику синонима руског језика са тумачењима (НОССРЯ 2003: 
565), где се дати глагол семантизује на следећи начин: „ожидать, что 
произойдет нечто хорошее или нужное для субъекта, и считать, что для 
такого ожидания есть основания”.

7.1. Говорећи о чуду као културном концепту В. И. Карасик запажа 
да је садржајни минимум чуда натприродно, оно што изазива чуђење и 
усхићење, те да се конкретизација овог концепта у језику реализује у 
двама правцима: 1) неконтролисаност и необјашњивост чуда; 2) емо-
ционални однос према појави чуда – од ужаса до усхићења (АБЫШЕВА 
2008).

И заиста, чудо је како за Русе, тако и за Србе нешто необично, 
необјашњиво, оно изазива различите емоције. Ипак, како увид у пре-
зентовани речнички материјал, тако и анализа лексеме чудо као основ-
ног репрезента миркоконцепта чуда као делања Божијег показују да је 
концептуална структура чуда нешто сложенија.

По нашем мишљењу, у језичкој слици Руса и Срба чудо јесте не-
што:

 (i) неконтролисано;
 (ii) необично;
 (iii) врло често необјашњиво;
 (iv) као неконтролисано, необјашњиво и необично оно човека 

може не само изненадити, него га запрепастити;
 (v) чудо је нешто што одступа од норме;
 (vi) оно може изазвати позитивне или негативне реакције;
 (vii) чудо може да буде како неочекивано, тако и очекивано.
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8. Из претходно реченог видимо да чудо може изазвати како по-
зитивне, тако и негативне реакције. Међутим, када је реч о чуду као 
репрезенту микроконцепта чуда као делања Божијег оно може имати 
само позитиван предзнак (‘Х сматра да је S добро’). Деловање Божје 
у свету преко чуда може бити само добро, „јер значи директан одзив 
света, његових скривених могућности, Божијој створитељској мисли, 
из које је, најзад, свет и потекао” (БЕСАРА 2000: 321).

9. И на крају, само ћемо набројати деривате лексеме чудо који врше 
функцију лексичких номинаната датог концепта, а који имају значење 
„онај који поседује дар да чини чуда”, или „оно што поседује особи-
ну чуда као несвакидашњег искуства човековог”, или значење „чинити 
чудо”, будући да њихова конкретна анализа заслужује да буде тема по-
себног рада. 

рус.: чудотворец, чудотоворный, чудотворно, чудесный, чудодействен-
ный, чудодейственно.

срп.: чудотворити, чудотворац, чудотворка, чудотвор, чудотворник, 
чудотворан, чудотворност, чудотворство.

У односу на речнички материјал анализа електронског корпуса 
руског језика показала је да је број лексичких средстава изражавања да-
тог концепта у руском језику већи. Између осталог, датом списку лексе-
ма могу се придружити глагол чудотворить и именица чудотворение.

 14. Поймите же вы, нечестивые: ведь Христос не напрасно при-
ходил на землю, жил тридцать с лишком лет, учил, чудотво-
рил, пострадал, умер и воскрес, основал Церковь на земле и 
вознесся на Небо. (RUSCORPORa)

 15. Члены синедриона решили, что вместе со Христом необходи-
мо убить и Лазаря, неопровержимого свидетеля чудотворе-
ния ненавистного им Галилеянина. Торжественный вход Ии-
суса Христа в Иерусалим напугал их и еще больше утвердил в 
намерении убить Его. (RUSCORPORA)

10. Резултати истраживања представљени у овом раду не 
претендују на исцрпност, будући да је сама тема врло комплексна, те би 
подробна анализа, како концепта у целини, тако и сваког појединачног 
микроконцепата, захтевала далеко већи простор. Циљ овог рада јесте 
да укаже, пре свега, на комплексну структуру концепта чуда као дела 
језичке слике света код Руса и Срба, са посебним акцентом на потребу 
разликовања у обама језицима микроконцепта чуда као Божијег делања 
и чуда као деловања натприродних сила. Поред тога, врло значајним 
нам се чини следеће: оно што је посебно карактеристично за лексе-
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му чудо као репрезента микроконцепта чуда као делања Божијег јесте 
чињеница да у њеној структури можемо издвојити значење очекивно-
сти те њена увек позитивна маркираност.
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ЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕП ЧУДО В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(В СОПОСТАВЛЕНИИ С СЕРБСКИМ)

Резюме

 Исходя из постановки, что у любого народа есть свое восприятие окружающей 
его действительности, которое фиксируется и в языке и образует для данного этноса 
характерную языковую картину мира, автором предпринимается попытка проанализи-
ровать языковой концепт чуда в русском языке в сопоставлении с сербским. Языковой 
концепт чуда в обоих интересующих автора языках представляет сложую структуру, 
состоящую из нескольких микроконцептов, в том числе и микроконцепта чуда как Бо-
жьего деяния. Более подробному аназизу подвергается именно данный микроконцепт, 
вернее лексема чудо, выполнающая роль основного средства вербализации данного 
концепта на лексическом уровне.
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Ивана Кнежевић

УСКОСТРУЧНИ ТЕРМИНИ
У ТЕОЛОШКИМ АКАДЕМСКИМ РАДОВИМА

Рад се бави проблематиком ускостручне терминолошке лексике у 
академским, строго научним радовима из области теологије на енглеском и 
српском језику. Анализа номенклатурне лексике извршена је на узорку радова 
еминентних теолога, а статистичка анализа датих текстова употпунила је 
истраживање конкретним, процентуалним подацима. Постојећи преводи са 
енглеског оригинала на српски језик пружили су и делимичан увид у преводилачке 
поступке примењене при преводу ускостручне терминологије.

Кључне речи: термини, општенаучни термини, ускостручни термини, 
номенклатурни термини, теолошки академски радови, статистичка анализа.

Свака грана науке има себи својствену терминологију у скла-
ду са предметом и методом свога истраживања. Терминологија је срж 
научног стила, последњи, унутрашњи круг, најистакнутије обележје 
језика науке. Утицај екстралингвистичких обележја највише долази до 
изражаја на лексичком нивоу језика научних радова. Прецизан начин 
изражавања коме наука тежи огледа се у великом уделу терминолошке 
лексике, која тачно и једнозначно именује предмет, појаву или идеју на-
уке и открива њен садржај. У основи термина налази се научно саздана 
дефиниција, стога он „садржи јасне семантичке границе” (ГЛУШКО и др. 
1974), лишен је експресивности (РЕФОРМАТСКИЙ 1996), и тежи моносе-
мичности како би у свести лакше призвао одређени концепт на који се 
односи (КОММИСАРОВ 1990: 110‒111).

Са развојем науке и технике, са откривањем нових научних об-
ласти, мења се и појмовни апарат – настају нови терминолошки систе-
ми и/или долази до промена унутар већ постојећих. У терминолошки 
развијеним језицима 90% лексике чине научни и технички термини, док 
у једној научној области има 10‒20% специјалних термина, а у уско-
специјалној свега 150‒200 јединица (МИТРОФАНОВА 1985: 58). Према не-
ким подацима, терминолошка лексика чини у просеку 15‒25% опште 
лексике у научном раду (РОЗЕНТАЛЬ 1974: 33). 
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У оквиру термина издвајају се две групе: општенаучни и уско-
стручни или номенклатурни термини. Ускостручни термини карактери-
стични су за научни стил, али се употребљавају и у другим функцио-
налним стиловима (публицистички, књижевни, и др.), када се њихова 
функција мења: они указују на техничке особености појаве о којој је 
реч, на компетентност особе, и сл. 

У оквиру научног функционалног стила, а према критеријуму 
степена научности, могу се издвојити три основна подстила: чисто на-
учни (академски, строго научни), научно-наставни (научно-уџбенички) 
и научно-популарни (ТОШОВИЋ 2002: 97‒98). У овом раду ограничили 
смо се искључиво на истраживање ускостручне лексике у теолошким 
академским или строго научним радовима – области која је до данас 
слабо истражена. Извршена је анализа одређеног броја теолошких 
академских радова еминентних аутора, на енглеском и српском језику. 
Анализирани радови, како на енглеском тако и на српском, садржински 
се баве излагањем догмата Цркве, што претпоставља и квалитативно 
и квантитативно присуство вредности неопходних за спровођење да-
тог истраживања и добијање релевантних резултата. Они не само што 
могу да пруже извесне параметре, већ отварају и простор за будућа и 
потпунија истраживања ове области лингвистике. 

Поред тога, спроведена је и статистичка анализа узорака датих тек-
стова, чиме је илустрована и процентуална заступљеност посебно но-
менклатурних, потом и ускостручних и општенаучних термина заједно у 
укупној лексици, као и присуство интренационализама и црквенослове-
низама у оквиру номенкалтура.

Постојање два превода (у овом случају) на српском језику пружи-
ло је и могућност да се посматра и проблем преводилачких поступака 
коришћених при преводу ускостручне лексике. 

Специфична методологија теологије као и особености њеног 
научног познања неминовно утичу на ванјезичка и унутарјезичка 
обележја теолошких научних радова, а поље лексике јесте највидљивији 
показатељ тога. Лексика теологије има заједничке црте са осталим на-
укама, посебно са неким хуманистичким наукама (попут философије, 
психологије и сл.), али се од њих и битно разликује. Будући да природа 
научног израза тежи прецизности и лапидарности, за науку уопште не-
миновна је употреба терминолошке апаратуре. У теолошким научним 
радовима такође се издвајају две подгрупе у оквиру терминологије: оп-
штенаучна и ускостручна или номенклатурна.

Општенаучна лексика заједничка је лексичка апаратура науке уоп-
ште, указује на повезаност свих наука, а теологију чини чланицом ове 
сфере људске делатности која је од изузетне важности за целокупно 
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људско друштво, за његов напредак и развој – економски, материјални, 
духовни, и др. 

Општеупотребна лексика која чини доминантну основу сва-
ког научног рада, чиме одржава везу са књижевним језиком, може се 
појавити и у функцији општенаучних и ускостручних термина. Како 
у општеупотребној лексици велики број речи семантички неутрал-
них има више значења, у научним радовима осећа се потреба да се, из 
тежње за недвосмисленим, јасним формулисањем исказа, ове речи ко-
ристе у само једном или евентуално два могућа значења које оне имају 
у општекњижевном језику. Инсистирање на прецизности теолошког 
текста утиче на сужавање полисемије, па неке од речи општеупотребне 
лексике у теолошким радовима добијају својство ускостручних терми-
на. Примери у радовима на енглеском били би следећи: predestination, 
divine, paradise, sin, anathema, disciple, reveal. Тако, номенклатурни те-
мин predestination у примеру: 

The discussion very often touches on the doctrine of predestination 
(MEYENDORFF 1982: 98).

има прво од значења наведених, према МEWED:
  predestination, noun:
 1. advance decision by God about events: the doctrine holding that 

God, a deity, or fate has established in advance everything that is 
going to happen and that nothing can change this course of events;

 2. God’s decision who goes to Heaven: the doctrine that God decided 
at the beginning of time who would go to Heaven after death and 
who would not;

 3. foreordaining: the divine or human act of deciding the fate of peo-
ple or things beforehand.

Или у примеру:

Theodore answers by referring to the Orthodox doctrine of the hypostatic 
union which is based upon the unity of Christ’s divine hypostasis which is and 
remains, even in death, the unifying factor of all the elements composing the 
God-man (MEYENDORFF 1982: 98).

лексема divine може имати само неко од наведених значења у вези са 
религијом (1, 2 или 3), на шта се јасно указује у речнику. Наиме, према 
МEWED: 

  divine, adjective:
 1. RELIGION having godlike nature: being God or a god or goddess;
 2. RELIGION relating to God, gods, or goddesses: connected with, 

coming from, or caused by God or a god or goddess;
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 3. RELIGION connected with worship: connected with the worship or 
service of God or a god or goddess;

 4. lovely: pleasing or attractive (informal or humorous).

У раду на српском језику ЛУБАРДИЋ 2001, на пример, именице ис-
тина и личност, које према РСЈМС имају четири, односно три значења, 
увек се користе у само једном примарном, непренесеном значењу:

истина – (значење бр. 1) оно што одговара стварности, чиње ни-
цама;
личност – (значење бр. 1) људско биће, човек. 

Према БРИЈА 1999 реч истина издваја се као номенклатурни тер-
мин и дефинише се на следећи начин: религиозни појам који исказује 
последњу божанску стварност, то јест ипостасност Бога, чије је при-
суство очигледно у стварању (Рим. 1,19) а саопштено у Откривењу (в. 
Откривење)... Поред овога, наводе се четири значења термина Истина 
као религиозног појма (опширније у БРИЈА 1999: 208‒212). Лексему лич-
ност поменути извор такође издваја као ускостручни термин и дефини-
ше следећим речима: субјекат у којем битише природа... (опширније у: 
БРИЈА 1999: 293‒295). 

На сужавање значења неких општеупотребних лексема у језику 
теологије указује и велико почетно слово којим се оне најчешће пишу, 
попут: Дарови (Тело и Крв Господња), Црква (као сабрање верних), 
Крст Часни, Васкрсење (Христово), и сл. Исто важи и за еквиваленте 
на енглеском језику (Cross, Church, Resurrection).

Будући да је лексички слој језика најпроминентнији представник 
сваке науке понаособ, то се и најочигледније разлике између научних ра-
дова из области теологије и других научних области не огледају толико 
у морфолошким и синтаксичким особеностима научног текста, већ су 
истакнуте у домену лексике, како енглеског тако и српског језика. Сам 
предмет научног истраживања сваке области науке намеће одговарајућу 
ускостручну терминолошку лексику карактеристичну за дату област, 
што је случај и са теологијом. 

У номенклатурне термине анализираних радова на енглеском 
језику издвајамо следеће: Мessiahship, Divine Sonship, eschatological 
(TARAZI 1999); Baptism, original sin, epiphany, the Holy Chrism, the 
patristic age, catechumens (SCHMEMANN 1974); heresy; the Iconoclasts, 
the Monothelites; the Logos; trinitarian doctrine; hypostasis; Christology; 
hesychast (MEYENDORFF 1982). Следе примери у конкретним реченицама: 

The candidates for Baptism, called catechumens, were progressively 
introduced into the life of the Church by special rites which included exorcism, 
prayers, explanations of the Holy Scripture, etc. (SCHMEMANN 1974: 15);
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Theodore is a trained Aristotelian, and he is well aware of all of the refi nements 
of Byzantine trinitarian doctrine and Christology. (MEYENDORFF 1982: 98);

Indeed, Ezekiel’s eschatological Jerusalem is the blueprint of Aaron’s temple 
in wilderness (TARAZI 1999: 128);
On the other hand, the land’s conquest by Joshua is done in a “priestly” 
manner: it is the Lord who leads Israel in a cultic manner into the land as 
though it is his holy of holies, exactly as Ezekiel’s “new Jerusalem” is (TARAZI 
1999: 128). 

Наведена фраза holy of holies има посебно значење у хришћанској 
теологији; тако према МEWED: holy of holies, noun:

 1. inner sanctum for Ark: the inner chamber inside the Sanctuary in 
the Jewish Temple in Jerusalem, where the Ark of the Covenant 
was kept. Also called sanctum sanctorum;

 2. sacred place: any place considered to be especially sacred.
У корпусу радова на српском језику издвајамо следеће: пнев-

ма тологија, есхатологија, икономија, сотирологија (ЈЕВТИЋ 1990); 
евхаристија, катихумени (ПЕРИШИЋ  2001); епистемологија, заједни-
чење, тријадологија (ЛУБАРДИЋ 2001). Примери у конкретним речени-
цама били би:

Василије ту описује како је, и зашто, он почео да употребљава једну боље 
одговарајућу и богословски тачнију доксологију (= литургијски возглас, 
славослов) Свете Тројице (ЈЕВТИЋ 1990: 11).

Није зато без разлога то што свака наша молитва и свако богослужење 
започиње обраћањем Светоме Духу, призивањем – епиклезом Духа 
Светога Утешитеља (ЈЕВТИЋ 1990: 5).

Зато Зизјулас тако подробно ерминевтише светоотачку замисао о човеку 
као образу Божијем (= imago Dei), односно замисао о човеку као образу 
Пресвете Тројице (= imago Trinitatis) (ЛУБАРДИЋ 2001: 70).

За „откривењске моделе” је карактеристично да приликом приступа 
Јеванђељу у први план стављају епистемолошке оквире и методе 
разумевања смисла (ЛУБАРДИЋ 2001: 54).

Термини се у научним радовима јављају и у виду фразеологизама 
–  фразеолошких јединица терминолошког карактера. Оне су по саставу 
фразеологизми типа синтагме, вишечлани називи научих појмова који 
се у научном стилу врло често сматрају само вишечланим терминима, 
а не фразеологизмима (СТАНОЈЧИЋ – ПОПОВИЋ 2008: 203). У теолошкој 
научној литератури то су фразеологизми типа: срп. првородни грех, Све-
те Тајне, Тело Христово, Дух Свети, Крв Христова, и др.; енгл. original 
sin, Holy Mysteries, the Holy Spirit, и др.
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Знатан део лексике теолошких радова академског научног сти-
ла чине интернационализми, речи које се срећу и у другим језицима у 
мање или више адаптираној форми. Међу интернационализмима у ана-
лизираном корпусу налазимо и општенаучне и ускостручне термине. 
Други су пореклом првенствено из латинског и грчког, али има и оних 
и хебрејског језика. Прилагођени су углавном процесом транскрипције, 
или су фонолошко-морфолошки адаптирани, и у енглеском и у српском 
језику. У енглеском језику то су термини махом грчког и латинског, ређе 
и хебрејског порекла, који су углавном током средњег века ушли у ен-
глески језик и временом се одомаћили. Следе неки од примера из кор-
пуса на енглеском, са подацима о њиховој етимологији преузетим из 
МEWED :

У раду SCHMEMANN 1974: sacrament (12th century. Via Old French from 
Late Latin sacramentum “rite, mystery, (gospel) revelation, sacrament” 
from Latin, “soldier’s oath of loyalty, solemn obligation”); Pascha (Pre-12th 
century. From Old French pasches (plural), from, ultimately, Greek paskha, 
via Aramaic from Hebrew pesaḥ); 
У раду MEYENDORFF 1982: exegesis (Early 17th century. From Greek exēgēsis, 
from exēgeisthai “to interpret” literally “to lead or guide out” from hēgeisthai 
“to guide”); anathema (Early 16th century. Via ecclesiastical Latin, from Greek, 
“something devoted to evil” earlier “something devoted” variant of anathēma 
“votive offering” from anatithenai “to set up”); hesychast, hypostasis (Early 
16th century. Via late Latin from Greek hupostasis “sediment, foundation” 
later “essence” from huphistasthai “to stand under, support” from histasthai 
“to stand”);
У раду TARAZI 1999: eschatological: Mid-19th century. Coined from Greek 
eskhatos “last” + -logy); scripture (14th century. From Latin scriptura “that 
which is written” from the past participle of scribere “to write”).

У радовима на српском језику интернационализми су такође у 
већини случајева грчког порекла, као нпр: теологија, ипостас, апостол, 
ерминевтика, епистемологија, евхаристија, епиклеза, Пневматологија, 
литургија, енергија, есхатологија, икономија, јерархизација. Они су 
или транскрибовани или на фонетско-морфолошки начин адаптирани у 
српском језику и махом одомаћени, познати стручњацима у теолошкој 
научној области. Известан број има и еквиваленте у српском језику; 
најчешће су то калкови са грчког. Неки аутори анализираних научних 
текстова интернационализме наводе у загради пошто су претходно дали 
превод или калк, нпр:

Тријадолошки постављено стваралаштво на посебан начин опет 
потврђује неопходност прихватања плодних потенцијала заједничне (= 
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кинонијске) или, пак, саборне (= католичанске) врсте универзалности 
бића (ЛУБАРДИЋ 2001: 69).

Неки, пак чине супротно:

Василије ту описује како је, и зашто, он почео да употребљава једну боље 
одговарајућу и богословски тачнију доксологију (= литургијски возглас, 
славослов) Свете Тројице (ЈЕВТИЋ 1990: 11).

Аутори претпостављају читаоца стручњака коме су ови термини 
познати, те им намера није да објасне значење термина, већ да евенту-
ално скрену пажњу на употребљене форме, изнесу тиме неке додатне 
информације или идеје.

Издвојили смо још неке од примера интернационализама-номен-
клатура (грцизама) на српском језику  које је аутор из одређених разлога 
издвојио курзивом:

телесиургија:
Њихово богословље је, по њему, плод телесиургије Духа Светога, 
Његовог божанског дејства и деловања (енергије) (ЈЕВТИЋ 1990: 6).

јерургија:
Св. Григорије Богослов опет, сав је израстао из литургијског опита Цркве 
и богословствује из литургијске теологије, тачније речено, из литургијске 
јерургије (ЈЕВТИЋ 1990: 6).

пневматолошки:
Отуда и онако изразито пневматолошки карактер тог Јеванђеља (ЈЕВТИЋ 
1990: 6). 

У теолошку номенклатурну лексику улази велики број калко-
ва – преведеница на српски или на црквенословенски језик, најчешће 
са грчког. Ово се првенствено односи на научне радове на српском 
језику. Тако ће, на пример, именици теологија одговарати домаћа 
реч богословље. Већи број еквивалената ових грчких позајмљеница 
постоји међу црквенословенизмима. Рецимо, грцизму доксологија од-
говара црквенословенизам славословије, док српска адаптација гласи 
славословље.

У корпусу радова на енглеском ово је далеко ређи случај. Тако, на 
пример, the Birthgiver of God био би превод изворно грчке речи која се 
у теолошким научним текстовима, првенствено православних аутора, 
среће и у транслитерованој форми Theotokos. У српском језику реч је 
о опште познатој, усвојеној речи Богородица, калку са грчког језика. 
Речници енглеског језика ретко бележе поменути преведени облик, и 
он се углавном доводи у везу са  православним хришћанским учењем. 



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА120

Наиме, у православној традицији, пре свега у научним теолошким радо-
вима и богословској поезији, употребљава се облик Богородица (Пресвета 
Богородица, Дјева Богородица, и сл.), јер према учењу православне цркве 
само име Богородица – Теотокос – по тачним речима св. Дамаскина, у себи 
„садржи и потврђује сву тајну домостроја спасења” (ЈЕВТИЋ 1971: 20).

Битно својство, богатство и посебан слој лексике теолошких 
радова чине и бројни црквенословенизми, међу којима има и терми-
на – углавном ускостручних, и не нужно преведеница са грчког, нпр 
Домострој (црквенословенизам према грчком икономија): 

Ова мисијска или икономијска страна („Икономија” у библијском 
смислу: Οἰκονομία као код Апостола Павла) или улога Духа Светога, 
показује Његово место и делатност у општем промисаоном плану или 
Домостроју Божијем, почев од самог стварања света па све до доласка 
реалности будућег века (ЈЕВТИЋ 1990: 8).

Употреба црквенословенизама у теолошким радовима, као и 
интернационализама (латинизама, грцизама, хебраизама) било у 
транслитерованој било у пресликаној форми оригиналног облика, и 
на српком и на енглеском језику, даје научном тексту тон озбиљности, 
одвојености и уникатности, и оставља утисак „високог стила”. Некада 
су овакве пресликане форме речи или конструкције уткане у само ткиво 
научног текста, са преводом или без њега, или са објашњењем значења 
у даљем току текста или у загради, и карактеристичне су пре свега за 
строго научне текстове (за разлику од научно-уџбеничких и научно-по-
пуларних). 

Поред термина-интернационализама, теолози у научним радови-
ма као маркере „високог” стила неретко користе и стране речи и из-
разе „пресликане” најчешће из латинског језика, у оригиналној форми 
– односно у облику и писму изворног језика. Ове стране речи односе се 
на стандардне изразе који су обележје научних текстова уопште (попут: 
ad hoc, de facto и сл.), као и на скраћенице – „помоћну апаратуру”, за 
које готово сваки језик поседује одговарајуће еквиваленте (попут: ibid, 
et al, vs, и сл.). Аутори научних радова неретко прибегавају употреби 
речи страног језика и када су у питању ускостручни термини (у форми 
речи, фраза, конструкција, преузетих из извора), што је често случај са 
терминима који су у одређеној форми на страном језику добро познати 
научницима у датој области. Међутим, ово могу бити и новонастали 
термини, који као такви још увек нису усвојени, признати и прихваћени 
у датој научној средини, те други аутори, у случају да их употребе, по-
ред преведеног облика често наводе и њихов изворни облик у датом 
страном језику, нпр.: 
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Надцрквени образац Цркве (= super-church model) често се развија 
тамо где успеха имају и управо поменуте мале „алтернативне” црквене 
заједнице (ЛУБАРДИЋ 2001: 51); ...as the integration into the laos, the people 
of God,… (SCHMEMANN 1974).

У другом примеру реч laos издвојена је курзивом и потом објашњена. 
Преводилац на српски дао је себи већу слободу – реч је остављена 
грчким алфабетом и умањеном словном величином и потом преведена:

...као ступања у λαός, народ Божији,... (ШМЕМАН 2007).

У MEYENDORFF 1982 стране речи дате су у загради, увећаним фонтом и 
грчким алфабетом, а њихово значење претходно је наведено ван загра-
де, или је страна реч уткана у сам текст, јер аутор претпоставља читаоца 
стручњака који грчким, као „језиком теологије” добро влада:

…“forerunner of Antichrist” (πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου) (MEYENDORFF 
1982: 90). 

Речи које су у оригиналу дате на грчком језику и грчким алфабетом али 
са већом словном величином, и у преводу су остављене у истој форми, 
али словна величина није увећана, нпр.:

…као „претече антихриста” (πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου) (МАЈЕНДОРФ 
2006: 118); 

Теофан нам преноси да је Јованов отац био γενικὸς λογοθέτης у време 
владавине калифа Абдула Мелека (687-705) што је вероватно значило да 
је био сакупљач пореза од хришћана (МАЈЕНДОРФ 2006: 119).

У следећем случају аутор претпоставља читаоца стручњака: 

It follows a description of the sect of the Αὐτοπροσκόπται (a peculiar deviation 
of Christian monasticism) and precedeeds the paragraph on the Iconoclastes 
(MEYENDORFF 1982: 92).

У испитиваном корпусу на српском језику имамо сличне примере. 
У ЈЕВТИЋ 1990 стране речи (латинског или грчког порекла) наведене су 
у изворном писму, објашњене су или су део објашњења у самом тексту 
или у загради:

Ова мисијска или икономијска страна („Икономија” у библијском 
смислу: Οἰκονομία као код Апостола Павла) или улога Духа Светога, 
показује Његово место и делатност у општем промисаоном плану или 
Домостроју Божијем, почев од самог стварања света па све до доласка 
реалности будућег века (ЈЕВТИЋ 1990: 8).
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Икономија је та која открива и омогућује познавање Вечне и Нераздељиве 
Тројице, у којој Дух Свети није само једна Божанска сила, или енергија, 
или ефективни узрочник, или само детаљ у Цркви и историји, него је 
првенствено Господ – Κύριος (2 Кор.3,17‒18) (ЈЕВТИЋ 1990: 14‒15). 

Као што је познато, Василије је више волео израз ὁμότιμος него ὁμοούσιος, 
управо из литургијских доксологијских разлога: он је сагледавао сва Три 
Лица Свете Тројице у Њиховој вечној и једнакој слави и равној части, не 
оспоравајући наравно Њихову једносуштност, нити оспоравајући такође 
икономијско поступно јављање и деловање Тројичних Лица у свету и 
историји, по извесном мисијском поретку откривења и деловања (ЈЕВТИЋ 
1990: 12).

У ПЕРИШИЋ 2001 аутор ускостручне термине поткрепљује изворно 
грчким терминима, написаним грчким алфабетом:

Наиме, проблем који се намеће у вези са питањима постављеним на 
почетку текста јесте: да ли термини „битије” (τὸ εἶναι) и „суштина“ 
(οὐσία) из цитираног одељка односе на: 1) Бога, или 2) божанске силе 
– од којих је овде за наш проблем централна, већ помињана, сушт(ин)
отворећа сила (οὐσιοποιὸς δύναμις) Божија? (ПЕРИШИЋ 2001: 43).

Или пак цитат наводи у загради у оригиналу на енглеском:

У свом познатом и утицајном делу о Палами Мајендорф заговара исправно 
гледиште да је „божанска личност извор а не производ природе” (divine 
person – source and not product of nature), али га, нажалост, заснива на 
погрешном аргументу, наиме на таквом тумачењу Паламиног коментара 
о томе да „Онај-који-јесте није из суштине, него је суштина из Онога-
који-јесте”, из кога следи да Палама овде под „суштином” подразумева 
Божију суштину (у ком случају би Мајендорфово аргументисање било 
тачно) (ПЕРИШИЋ 2001: 44). 

У ЛУБАРДИЋ 2001 аутор термине из страног изворника наводи у загради 
у преписаној форми, односно на енглеском језику, а ван заграде даје 
превод термина на српски: 

Ослободитељска црква (= liberation church) није заинтересована само за 
кроћење превелике моћи (ЛУБАРДИЋ 2001: 52).

Надцрквени образац Цркве (= super-church model) често се развија 
тамо где успеха имају и управо поменуте мале „алтернативне” црквене 
заједнице (ЛУБАРДИЋ 2001: 51).

Личност је суштински односна (= relational) и саборна (= catholic: 
universal) стварност (ЛУБАРДИЋ 2001: 78).
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Или у загради, а иза наведеног превода, даје реч на грчком, латин-
ском, односно српском језику:

Другим речима, Тело Христово се установљује помоћу светих тајни (= 
sacrementa; μυστήρια), нарочито помоћу свете тајне крштења и причешћа 
(ЛУБАРДИЋ 2001: 53‒54).

У својој христологији, Зизјулас исповеда да Исус јесте Христос и 
Спаситељ не зато што Он доноси узвишено „откривење” (= науку; знање; 
ἐπιστήμη), већ због једног неупоредиво супериорнијег разлога (ЛУБАРДИЋ 
2001: 53).
Зато Зизјулас тако подробно ерминевтише светоотачку замисао о човеку 
као образу Божијем (= imago Dei), односно замисао о човеку као образу 
Пресвете Тројице (= imago Trinitatis) (ЛУБАРДИЋ 2001: 70).

Инсистирање на прецизности теолошког израза, поред сужавања 
полисемије, утиче и на често понављање истих речи, односно 
једнообразност и шкртост научног речника, што се овде не доживљава 
као грубост стила и сиромаштво језика. Штавише, ово је очекива-
но и нужно својство научног израза како се пажња читаоца не би 
расплињавала и губила у тражењу смисла израза, већ како би се усмери-
ла на суштину текста – на информацију коју аутор настоји да изнесе. У 
TARAZI 1999 нпр. аутор понавља ускостручни термин gospel не тражећи 
синоним како би задржао прецизност израза:

This means the fi rst communities of believers began and grew throughout 
their fi rst three decades without a written “gospel”. The only writings 
refl ecting faith in Jesus as the Messiah and originating from this period are the 
letters Paul sent to the Gentile churches he had founded. In these epistles the 
word “gospel” refers not to a written document but to Paul’s teaching about 
Messiahship (divine Sonship) of Jesus and its signifi cance for both Gentiles 
and Jews. “The gospel” in this context is essentially a synonim for “the faith”, 
as is most obvious in Galatians.3 The agreement reached among Christian 
leaders at Jerusalem and described in this letter (2:1‒10) bears witness to the 
fact that the lack of interest in a written gospel evident in Paul’s epistles is 
not unique to him: no one during this early period spoke of “a gospel” or “the 
gospel” as a written document and thus a part of scripture (TARAZI 1999: 111).

Или Gentile:
This was no less true among Gentile believers than it was among Jewish ones; 
the scripture consisting solely of the Old Testament was considered applicable 
equally and directly to all believers, Jews and Gentile alike (though Paul’s 
opponents interpreted certain portions of it differently than he did). That even 
Paul’s Gentile converts had to adopt the Old Testament as their own no less 
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than Jews did is clear from the way Paul’s epistles assume his Gentile readers 
have thoroughly assimilated its content. And the Old Testament’s authority 
extended even to practical issues in Gentile communities, as can be seen 
in 1 Corinthians: even when Paul addresses matters peculiar to the Gentile 
nature of those communities – matters which would not have been issues at 
all among Jews – he consistently appeals to the Old Testament writings as a 
fi nal authority containing solutions to “Gentile” problems no less than strictly 
“Jewish” ones (TARAZI 1999: 112).

У радовима на српском аутор такође понавља исти номенклатур-
ни термин, будући да се семантички најпотпунији и најтачнији садржај 
само њиме може пренети. Тако се у ЈЕВТИЋ 1990 понавља нпр. термин 
Дух Свети:

Да не дужим: као што је Син послан у свет од Оца и као што је Он од 
Оца посало Апостолима у Цркви Духа Светога, тако исто, у контексту 
правилне Тријадологије треба видети да и Њега шаље Дух заједно са 
Оцем, јер сарадничким и савршитељским дејством Својим Дух Свети 
условљава Тајну или Догађај Христа. Пневматологија дакле условљава 
Христологију, као што и Христологија условљава Пневматологију. Духом 
Светим се Христос оваплоћује; Дух Свети Га посведочава и прославља; 
у дан Педесетнице Дух Свети Апостолима и свету актуализује реалност 
спасоносног подвига и дела Христа Богочовека; и на крају, Духом Светим 
се остварује есхатолошка природа Цркве као Тела Христовог, још овде 
у историји, јер силом и дејством Духа се литургијски, евхаристијски, 
апокалиптичко-теофанијски јавља тајна и реалност Царства Божијег још 
у оквирима простора и времена нашег света и века (ЈЕВТИЋ 1990: 17).

Стручни термин не може се у случају понављања заменити дру-
гим са сличним значењем или описно пренети, а да не изгуби на егзакт-
ности. Учестало појављивање истог термина читалац не доживљава 
као стилски неодговарајуће, нити то смета његовом уху; напротив, оно 
олакшава праћење и пријем (нових) информација. 

Представићемо и резултате статистичке анализе корпуса. Анали-
за је спроведена на корпусу од хиљаду речи сваког појединачног рада, 
како би се утврдила процентуална заступљеност посебно ускоструч-
них, а потом заједно општенаучних и ускостручних термина у укупној 
лексици, као и удео интренационализама и црквенословенизама у фон-
ду ускостручне терминологије. 

У употреби ускостручних или номенклатурних термина између 
радова на енглеском и српском језику постоје разлике. 

Наиме, од испитаног корпуса на енглеском језику ускостручни 
термини сачињавају 7‒11%, што би у просеку износило око 9%. Кон-
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кретно, у TARAZI 1999 они чине око 9% од укупне лексике, у MEYENDORFF 
1982 7%, а у SCHMEMANN 1974 око 11%. 

У радовима на српском језику овај однос је нешто другачији. 
Номенклатурна терминологија је заступљена просечно око 17% у 
целокупној лексици: у ПЕРИШИЋ 2001 око 15%, у ЈЕВТИЋ 1990 око 20%, а 
у ЛУБАРДИЋ 2001 око 16%. 

Укупна заступљеност термина, и општенаучних и ускостручних, 
у односу на целокупну лексику износи у радовима на енглеском језику 
у просеку око 20%: у TARAZI  1999 око 18%, у MEYENDORFF 1982 18%, а 
у SCHMEMANN 1974 око 23%. У радовима на српском језику овај просек 
износи око 30% у односу на испитани лексички фонд: у ПЕРИШИЋ 2001 
око 25%, у ЈЕВТИЋ 1990 око 29%, а у ЛУБАРДИЋ 2001 око 36%. 

Поређењем добијених резултата запажа се нешто већа проценту-
ална заступљеност пре свега ускостручне терминологије, тиме и цело-
купне терминолошке апаратуре у радовима на српском језику. Овај по-
датак може се довести у везу са начином мишљења и вербализациојм 
научног сазнања самог аутора.

Даље, приметна диференцијација уочава се и анализом ускоструч-
них термина употребљених у строго научним радовима ових двеју 
језички и културно различитих средина. Радови на српском језику су 
не само далеко бројчано богатији поменутом номенклатурном лекси-
ком, већ је и њена разноликост знатно већа. Наиме, од укупног фонда 
ускостручних термина интернационализми су у радовима на српском 
језику заступљени у просеку са око 18% у укупном уделу ускоструч-
не лексике (3,5% у укупном лексичком фонду): у ПЕРИШИЋ 2001 око 
17% (3% у укупном лексичком фонду), у ЈЕВТИЋ 1990 око 23% (5% у 
укупном лексичком фонду), а у ЛУБАРДИЋ 2001 око 14% (2% у укупном 
лексичком фонду). У радовима на енглеском језику овај просек износи 
око 12% (односно 1% од укупног лексичког фонда): у TARAZI 1999 они 
чине око 6% од укупне ускостручне лексике (0,5% од укупног лексичког 
фонда), у MEYENDORFF 1982 12% (1% од укупног лексичког фонда), а у 
SCHMEMANN 1974 око 18% (2% од укупног лексичког фонда). 

Црквенословенизми су у анализираном узорку забележени само у 
радовима на српском језику, што је и разумљиво будући да је црквенос-
ловенски дуго био, и још увек јесте, богослужбени језик Српске право-
славне цркве. У строго научним радовима на српском језику они про-
сечно чине око 2% од укупног броја ускостручних термина: у ПЕРИШИЋ 
2001 око 3%, у Духовност православља око 1%, а у ЛУБАРДИЋ 2001 око 
0%. У овде анализираним узорцима радова на енглеском језику не на-
лазимо ни један термин црквенословенског порекла. 

Изложеним резултатима анализе и статистичким подацима 
настојали смо да макар делимично пружимо увид у проблематику уско-
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стручних термина у строго научним теолошким радовима будући да је 
ова област до данас слабо и фрагментрано истражена на нашем језичком 
простору. Овим радом указује се и на потенцијал ове језичке области за 
будућа, детаљнија и уже усмерена истраживања.

ИЗВОРИ

ЈЕВТИЋ, Атанасије. Духовност православља. Београд: Храст, 1990.
ЛУБАРДИЋ, Богдан. Евхаристијска теорија личности и православна веронаука. Богословље 

LXV (LIX), 1–2 (2001): 49–105.
МАЈЕНДОРФ, Јован. Византијско наслеђе у Православној цркви. Краљево: Епархијски 

управни одбор Епархије жичке, 2006.
ПЕРИШИЋ, Владан. Личност и суштина у теологији светог Григорија Паламе. Свети 

Григорије Палама у историји и садашњости. Србиње: Духовна академија 
Светога Василија Острошког, 2001, 41–50.

ШМЕМАН, Александар. Изабрана литургичка дела: Увод у литургичко богословље: 
Водом и духом. Шибеник: Истина, 2007.

*
MEYENDORFF, John. The Byzantine Legacy in the Orthodox Church. New York: St Vladimir’s 

Seminary Press, 1982.
SCHMEMANN, Alexander. Of Water and the Spirit. New York: St Vladimir’s Seminary Press, 

1974.
TARAZI, Paul Nadim. The New Testament: An Introduction. New York: St Vladimir’s Seminary 

Press, 1999.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

БРИЈА, Јован. Речник православне теологије. Бeоград: Хиландарски фонд при 
Богословском факултету СПЦ, 1999.

ГЛУШКО, М. М. и др. Функциональный стиль общественного языка и методы его 
исследования. Москва: Наука, 1974. 

ЈЕВТИЋ, А. Учење светог Јована Дамаскина о Пресветој Богородици. Теолошки погледи 
IV/1 (1971): 18‒42.

КОМИССАРОВ, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва: Высшая школа, 
1990.

МИТРОФАНОВА, О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. Москва: Русский язык, 
1985.

РЕФОРМАТСКИЙ, А. А. Введение в языкознание. Москва: Аспект Пресс, 1996. 
РОЗЕНТАЛЬ, Д. Э. Практическая стилистика русского языка. Москва: Высшая школа, 

1974.
РСЈМС: Речник српског језика (ур. Мирослав Николић). Нови Сад: Матица српска, 2007.
СТАНОЈЧИЋ, Живојин, Љубомир ПОПОВИЋ. Граматика српског језика. Београд: Завод за 

уџбенике, 2008.
ТОШОВИЋ, Бранислав. Функционални стилови. Београд: Београдска књига, 2002.



ИВАНА КНЕЖЕВИЋ: Ускостручни термини у теолошким академским радовима 127
*

МEWED: Microsoft Encarta World English Dictionary (енглеско-енглески речник у 
електронској верзији).

Ivana Knežević

NOMENCLATURAL TERMS IN THE ACADEMIC WORKS OF THEOLOGY

Summary

The paper deals with the problems of the nomenclatural terms in the academic, 
strictly scientifi c works of theology in both English and Serbian. The lexical analysis of the 
nomenclatural terms is conducted on a certain number of pieces of outstanding theologians, 
whereas the statistical analysis of the texts provides additional, more concrete percentage data. 
The existence of translations of some English original works in Serbian offers a particular 
insight into the translation problems and procedures occurring in the process of translation of 
nomenclatural terminology.

Универзитет у Београду 
Православни богословски факултет
Мије Ковачевића 11б, 11060 Београд, Србија
ivanaknezevicbg@gmail.com





         УДК 811.16/.17:27-1
  
  

Ксенија Кончаревић

КОНФРОНТАЦИОНА ТЕОЛИНГВИСТИКА СЛОВЕНСКИХ 
ЈЕЗИКА: ПРАВЦИ ИСТРАЖИВАЊА*

У раду се излаже преглед основних резултата конфронтационих 
теолингвистичких истраживања у русистици и славистици, разматра њен 
појмовно-категоријални апарат и трасирају нова усмерења и методолошке 
парадигме истраживања у конфронтационој теолингвистици словенских језика, 
посебно у домену социолингвистике (конфронтациона испитивања православног 
социолекта), функционалне стилистике (конфронтациона испитивања 
сакралног функционално-стилског комплекса и жанрова који га конституишу) и 
комуникологије (конфронтациона испитивања у домену сакралне комуникативне 
културе).

Кључ не ре чи: Те о лин гви сти ка, кон фрон та ци о на / кон тра стив на лин гви сти-
ка, ме то до ло ги ја лин гви стич ких ис тра жи ва ња, те о не ма, ре ли ги о лек ти зам, пра-
во слав ни со ци о лект, са крал ни функ ци о нал но стил ски ком плекс, са крал на ко му-
ни ка тив на кул ту ра.

0.1. Про у ча ва ње ин тер ак ци је је зич ког и ре ли гиј ског фе но ме на има 
бо га ту тра ди ци ју. Та ко, у окви ри ма хри шћан ске кул ту ре још у ра ној па-
три сти ци на ла зи мо мно штво те о ри ја о при ро ди и функ ци ја ма је зи ка, 
фе но ме ну мул ти лин гви зма, кри те ри ју ми ма за вред но ва ње ин тра- и екс-
тра лин гви стич ких по тен ци ја ла је зи ка (исп. ЭДЕ ЛЬ ШТЕ ЙН 1985; КОН ЧА-
РЕ ВИЋ 2006: 43‒56), као што је и у де ли ма не хри шћан ских те о ло га од 
нај ра ни јих епо ха кон сти ту и са ња ве ли ких свет ских ре ли ги ја са др жа но 
до ста чи ње ни ца и ге не ра ли за ци је лин гви стич ке усме ре но сти. С дру ге 
стра не, кон фе си о нал ни чи ни лац све до XVI II сто ле ћа био је је дан од 
кључ них сти му лан са за от по чи ња ње и спро во ђе ње лин гви стич ких ис-
тра жи ва ња, пре све га на ма те ри ја лу са крал них и про фе тич ких је зи ка. 

* Рад је израђен у оквиру пројекта Православног богословског факултета 
Универзитета у Београду под насловом „Српска теологија у ХХI веку: фундаменталне 
претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту – историјска и савремена 
перспектива”, који финансијски подржава Министарство просевете, науке у 
технолошког развоја Републике Србије (евиденциони број пројекта 179078).
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За ни ма ње за је зик са крал ног, са крал не је зи ке и са крал но у је зи ку по ка-
зи ва ли су и број ни по сле ни ци но во ве ков не лин гви стич ке на у ке (о ово ме 
по дроб ни је в. у: МЕЧ КОВ СКАЯ 1998: 273‒309).  

0.2. Те о лин гви сти ка (ал тер на тив ни, али да нас ма ње при сут ни на-
зи ви за ову ди сци пли ну по све до че ни у ли те ра ту ри на ру ском и пољ-
ском  је зи ку је су: „ре ли ги о зная лин гви сти ка / ling wistyka re li gij na”, 
„са кра ль ная лин гви сти ка / ling wistyka sa kral na”, „те о ло ги че ская лин-
гви сти ка, те о ло ги че ское язы ко зна ние / języko znaw stwo te o lo gic zne”, 
„лин гви сти че ское ре ли ги о ве де ние”) као ауто ном на област лин гви-
стич ких ис пи ти ва ња кон сти ту и са ла се то ком 70-их и 80-их го ди на ХХ 
ве ка (о исто ри ја ту си сте мат ског, ор га ни зо ва ног и ин сти ту ци о нал ног 
фор ми ра ња ове ди сци пли не у свет ским окви ри ма и у сло вен ском аре-
а лу у по ме ну том раз до бљу де таљ ни је в. ГА ДОМ СКИЙ  2007; КОН ЧА РЕ ВИЋ 
2009). У ми ну ле две де це ни је ова на у ка до жи ве ла је сна жну екс пан зи-
ју, са све из ра же ни јим ди фе рен ци ра њем ње них под ди сци пли на, усло-
жња ва њем и стан дар ди зо ва њем тер ми но ло шког апа ра та, по ра стом 
кван ти та тив них по ка за те ља об ја вље них пу бли ка ци ја (би бли о граф ске 
пре гле де по под ди сци пли на ма те о лин гви сти ке в. у: КОН ЧА РЕ ВИЋ 2011а; 
КОН ЧА РЕ ВИЋ 2011б; КОН ЧА РЕ ВИЋ 2012а) и, не на по след њем ме сту, за-
сни ва њем и уса вр ша ва њем спе ци фич них ме то до ло шких про це ду ра 
и тех ни ка те о лин гви стич ких ис пи ти ва ња. Је дан од фун да мен тал них 
про бле ма на те о риј ско-ме то до ло шкој рав ни ко ји до са да ни је при вла-
чио па жњу ис тра жи ва ча је сте про блем за сни ва ња кон фрон та ци о них 
/ кон тра стив них  ис тра жи ва ња у те о лин гви сти ци, њи хо вог ин вен та-
ри зо ва ња, уоча ва ња пра ва ца стра те ги је да љег раз во ја. Ова ис тра жи-
ва ња спро во ђе на су углав ном по мо де ли ма пре у зе тим из тех ни ке и 
ме то до ло ги је кон фрон та ци о не ана ли зе при ме њи ва ним у до са да шњим 
на по ред ним про у ча ва њи ма два ју или ви ше је зи ка у окви ри ма лин гви-
стич ких ди сци пли на са ду жом тра ди ци јом. Сва ка ко, из ра зи та кван ти-
та тив на пре ва га мо но лин гвал них ис пи ти ва ња у те о лин гви сти ци до-
дат но је до при не ла мар ги на ли за ци ји те о риј ско-ме то до ло шких пи та ња 
кон фрон та ци о не ана ли зе у овој на уч ној обла сти.

1. Нај пре ће мо украт ко при ка за ти до са да шње ре зул та те кон фрон-
та ци о не те о лин гви сти ке у сло вен ским зе мља ма у ко ји ма је ова ди сци-
пли на до сти гла нај ви ши ни во ра ви је но сти –  Ру си ји, Пољ ској и Укра ји-
ни, а за тим раз мо три ти ста ње кон фрон та ци о них ис пи ти ва ња у срп ској 
те о лин гви сти ци.

1.1. По на во ди ма А. К. Га дом ског, од пр ве ди сер та ци је из до ме на 
те о лин гви сти ке, ко ја да ти ра из 1999. го ди не, за кључ но са 2010. го ди ном 
у Ру ској Фе де ра ци ји и у зна чај ним уни вер зи тет ским цен три ма бив ших 
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со вјет ских ре пу бли ка у ко ји ма је фи ло ло ги ја тра ди ци о нал но раз ви ја на 
у скла ду са до ми нант ним тен ден ци ја ма у ру ској на у ци о је зи ку – Ки-
је ву, Тар туу, Ма хач ка ли ‒ од бра ње не су че ти ри док тор ске и 54 кан ди-
дат ске ди сер та ци је ве за не за раз не аспек те ове на уч не ди сци пли не на 
ма те ри ја лу оп ште лин гви сти ке, ру си сти ке и сла ви сти ке, ан гли сти ке, 
гер ма ни сти ке, тур киј ских је зи ка (ГА ДОМ СКИЙ 2010: 370). Од тог бро ја 
кон фрон та ци о ну усме ре ност по се ду је са мо 10 ди сер та ци ја, ко је се од-
но се на сле де ће обла сти: ре ли гиј ски дис курс1, ре ли гиј ски мар ки ра ни 
кон цеп ти2, жан ро ви уну тар са крал ног функ ци о нал но стил ског ком плек-
са3, би бле и зми у кон фрон та ци о но по ста вље ним је зи ци ма4, про бле ми 
пре во ђе ња5. 

1.2. У мо но граф ским пу бли ка ци ја ма и ра до ви ма об ја вљи ва ним у 
ча со пи си ма и збор ни ци ма ме то до ло ги јом кон фрон та ци о не ана ли зе нај-
ви ше су об ра ђи ва на пи та ња кон фе си о нал не мар ки ра но сти је зич ких ни-
воа. 

С об зи ром на чи ње ни цу да је лек сич ки ни во нај ва жни ја ком по-
нен та је зич ке ор га ни за ци је сти ло ва и жан ро ва уну тар са крал ног функ-
ци о нал но стил ског ком плек са, чи ји се еле мен ти од ли ку ју спе ци фич ном 
се ман ти ком, стил ском обо је но шћу и исто риј ском ди мен зи јом, нај ве-
ћи број ис тра жи ва ња у кон фрон та ци о ној те о лин гви сти ци по све ћен је 

1 Пиевская, И. М. Системные отношения религиозного дискурса: На материале 
английского и русского переводов «Книги Псалмов»: Дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 
2006.

2 Ваниева, О. А. Фразеологические единицы библейского происхождения с кон-
цептами «душа, дух» и «сердце» в качестве опорного слова в русском, английском и 
осетинском языках: Сопоставительное исследование на материале Нового завета Би-
блии: Дис. ... канд. филол. наук. Владикавказ, 2005. 

3 Шиповских, М. В. Перевод прагматических компонентов протестантской 
проповеди (На материале английского и русского языков): Дис. ... канд. филол. наук. 
Москва, 2006.  

4 Болигер, Е. И. Сопоставление использования библеизмов в институциональном 
дискурсе разных культур: Дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2005; Назарова, Е. И. Со-
поставление использования библеизмов в в русском и немецком языках и лингвопраг-
матические особенности вариантов перевода: Дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 
2001; Оноприенко, С. Библеизмы современного русского языка: Дис. ... канд. филол. 
наук. Воронеж, 1997; Семенова, Е. С. Библеизм как средство речевого воздействия: 
Дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 2003; Туркова-Зарайская, М. О. Особенности пони-
мания библеизмов современными носителями языка: Дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 
2002.; Яцкевич, К. В. Библеизмы в чешском литературном языке: На фоне русского и 
немецкого: Дис. ... канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2003.

5 Коньчак, И. Формирование терминологии, связанной с исламом в русском язы-
ке: На основе четырех русских переводов: Диссертация на соискание доктора гумани-
тарных наук. Санкт-Петербург, 2000. 
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упра во струк ту ри и функ ци о ни са њу апе ла тив не6, оно ма стич ке7, тер ми-
но ло шке лек си ке те о ло шких и дру гих кон такт них и ком пле мен тар них 
ди сци пли на8, као и ре ли гиј ски мо ти ви са ној фра зе о ло ги ји ру ског из кон-

6 Из ове области поменућемо монографију Pieciul-Karmińska, E. Językowy obaz 
Boga i świata. O przekładzie teologii niemieckiej na język polski, Poznań, 2007, као и 
студије и чланке: Бугаева, И. В. Омонимия церковнославянских и русских лексем при 
восприятии богослужебных текстов. [В сб.:] Актуальные проблемы современной педа-
гогической лингвистики. Межвуз. сб. научн. трудов. Вып. VIII. Отв. ред. Е. В. Алтабае-
ва. Мичуринск: МГПИ, 2005, 83‒89; Гадомский, А. К. Определение религиозной лексики 
как одна из проблем современной теолингвистики. [В сб.:] Диалог культур. Теория и 
практика преподавания языков. Материалы 2-й Международной научно-практической 
конференции, посвященной 30-летию первого выпуска иностранных студентов фило-
логического факультета 6-8 сентября 2007. Симферополь: Изд. „Доля”, 2008, 135‒146; 
Гадомский, А. К. К вопросу о единицах теолингвистики. [В сб.:] Восточнославянская 
филология: Сборник научных работ. Вып 11. Часть 1. Языкознание. Горловка: изд-во 
ГГПИИЯ, 2006, 11‒20; Журавлев, С. А. Религиозная лексика и прагматика словаря. [В 
сб.:] Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Международ-
ная научная конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 
4-6 октября 2004 г.): Труды и материалы. Под общ. ред. К. Р Галиуллина. Казань: Изд-
во Казан. ун-та, 2004, 290‒296; Климович, Н. В. К вопросу об определении библеиз-
ма в лингвистике. [В сб.:] Языкознание. Красноярск: Красноярский государственный 
университет, 2006, 202‒204; Мацьків, П. Вукраїнські переклади Біблії: семасиологічний 
аспект, Вісник Сумського Державного університету: Збірник наукових праць. Серія 
Філологічні науки. Суми, 11 (95), 2006, 168‒172; Karpluk, M. O najważniejszym słownic-
twie chrześcijańskim. [W:] O języku religijnym. Zagadnienia wybrane. Red. Karpluk, M., J. 
Sambor, Lublin, 1988, 88‒102; Kucharska, E. Der biblische Wortschatz in katholischen Pre-
digten von heute. Eine Studie über deutsche und polnische Predigten zum ersten Fastensonn-
tag. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 1999. Bonn 1999, 225‒243; Szeplińska, 
B. O słownictwie polskiego przekładu ekumenicznego Ewangelii św. Mateusza, [w]: Tysiąc 
lat polskiego słownictwa religijnego. Red. B. Kreja, Gdańsk, 1999, 223‒233; Winiarska, I. 
Protestanckie słownictwo religijne. Prace fi lologiczne, XLVII, Warszawa, 2002, 419‒441. 

7 Мацьків, П. В. Біблійні антропоніми. [В сб.:] Лінгвістика: Збірник наукових 
праць. Луганськ, 2007, 1 (11), 34‒42; Самохвалова, Л. Д. Синтагматические отношения 
в микросистеме номинации Богородичной иконографии. [В сб.:] Влияние Библии на 
литературные языки. Материалы XXXI Всероссийской научно-методич. конференции 
СПбГУ. Вып. 7. Санкт-Петербург, 2002, 39‒47; Станкова, Т. Ю. К вопросу об именах 
святых и их идентификации в английском языке. [В сб.:] Мир Православия. Волгоград: 
Изд-во Волгоградского государственного университета, 2000. Вып. 3, 296–299; Dłu-
gosz-Kurczabowa, K. Apelatywizacja biblijnych nazw własnych w języku polskim. Prace ono-
mastyczne, 34, Wrocław – Warszawa ‒ Kraków, 1990, 3‒81; Zaręba, L. Frazeologia ono-
mastyczna z Biblią i tradycją antyczną. Polsko-francuskie studium porównawcze. [W:] W. 
Chlebda, red. Problemy frazeologii europejskiej, t. 1, Warszawa, 1997, 125‒131. 

8 Радови који се баве теолошком терминологијом из конфронтационе перспективе 
за сада су малобројни: Коньчак, И. Формирование в русском языке терминологии, 
связанной с исламом. [В сб.:] Хрестоматия теолингвистики, ред.-сост. Ч. Лапич, А. К. 
Гадомский. Симферополь: Универсум, 2008, 269‒286; Шестак, Л. А. Проблемы тезауруса: 
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фрон та ци о не пер спек ти ве9. Кон фрон та ци о на ис тра жи ва ња кон фе си о-
нал не мар ки ра но сти дру гих је зич ких ни воа из ра зи то су ма ло број на, а 
ти чу се гра ма тич ког ни воа10.

религиозное мировидение, мироощущение, философия, языковая образность. [В сб.:] Мир 
Православия. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, Вып. 1, 
1997, 131–135; Петрович, Л. До питання церковнослов’янізмів в українській богословській 
термінології. [В сб.:] Сучасна українська богословська термінологія: від історичних тра-
дицій до нових концепцій: Матеріали Всеукр. наук. конф. Львів, 13‒15 травня 1998 р. 
Львів: Вид-во Львів. Богосл. Акад., 1998, 97‒103; Kamińska, M. 1993, Kształtowanie się 
polskiej terminologii muzułmańskiej, Toruń; Karpluk, M. O staropolskiej terminologii chrze-
ścijańskiej (inspiracje czeskie). [W]: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, red. B. Kreja, 
Gdańsk, 1999, 29‒35; Łapicz, Cz. Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii religijnej 
na język polski i białoruski. [W:] Dni Adama Mickiewicza na Krymie, 2. Symferopol, 2006, 
165–179: Łapicz, Cz. Z zagadnień przekładu muzułmańskiej terminologii modlitewnej na ję-
zyk polski i białoruski. [W:] Z przeszłości i teraźniejszości języka polskiego. Księga pamiątko-
wa dedykowana Teresie Friedelównie, Toruń, 2007, 99–117. У словенској лексикографији 
појавио се и већи број остварења везаних за ову сферу (преводни речници теолошке 
терминологије): а) руској – Азаров, А. А. Русско-английский словарь религиозной лексики.  
Москва: Руссо, 2002; Англо-русский словарь в помощь христианскому переводчику. Под 
ред. М. Макарова.  Москва; «Духовное возрождение», 1998; Бен-Леви, С. Англо-русский 
толковый словарь библейско-религиозной лексики. Москва: КАРО, 2000; Матвеев, С. А. 
Англо-русский теологический словарь. Москва: Астрель, 2006; Полный православный 
богословский энциклопедический словарь. В 2-х т. Москва: Изд. отдел Московского 
Патриархата, 1992. (репр. воспр. изд. 1913); Lewicki, R., Chrześcijaństwo. Słownik rosyjsko-
-polski,  Warszawa, 2002; Markunas A, T. Uczyciel. Leksykon Chrześcijaństwa rosyjsko-polski 
i polsko-rosyjski, Poznań, 1999; Markunas E., Т. Uczyciel. Popularny słownik sakralizmów pol-
skich i ukraińskich, Poznań, 2001; Sztolberg-Bybluk, M. Podręczny słownik rosyjsko-polskich 
i polsko-rosyjskich terminów chrześcijańskich, Toruń, 1994; в) украјинској ‒ Паламарюк В., 
Богословский славяно-русско-английский словарь. Черновцы, «Золотi литаврi», 2001.

9 Монографије: Chlebda, W. Biblizmy języka polskiego, Kraków, Warszawa, 1995; 
Koziara, S. Frazeologia biblijna w języku polskim, Kraków, 2001; Lewicki, A. M., W. Chleb-
da, red.. Frazeologia a religia, Warszawa, 1997; Алефиренко, Н. Ф. Фразеологическая 
репрезентация христианского мировосприятия (на материале восточнославянских 
языков). [В сб.:] Мир Православия. Волгоград: Изд-во Волгоградского государствен-
ного университета, 1998. Вып. 2, 126–131; Гашева, Л. П. Библейские фразеологизмы 
в контексте русской лингвокультуры. [В сб.:] Мир Православия. Волгоград: Изд-во 
Волгоградского государственного университета, 1998. Вып. 2, 132–136; Жолобова, А. 
О. Фразеологизмы-библеизмы в русском, английском и испанском языках: частичные 
эквиваленты. [В сб.:] Материалы научной итоговой конференции «Русская и сопо-
ставительная филология: концептуально-семантический и системно-функциональный 
аспекты». Казань: Унипресс, 2002, 24‒25; Свиридонова, В. П., А. С. Бухонкина. Фра-
зеологические единицы религиозного содержания в свете лингвокультурологии. [В сб.:] 
Мир Православия. Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 
2002. Вып. 4, 352–358; Chlebda, W. Frazeologia biblijna w Wielkim słowniku polsko-rosyj-
skim. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Rosyjska, XXVIII, Opole, 1991, 23‒29; 
Chlebda, W. Rosyjska frazeologia biblijna dzisiaj. [W:] IX Musica Europae Orientalis, vol. 
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1.3. У срп ској сре ди ни оства ре ња из кон фрон та ци о не те о лин гви-
сти ке та ко ђе су ре ла тив но ма ло број на, али у укуп ној про дук ци ји ра до ва 
из ове обла сти уче ству ју са ви со ким уде лом11.

2. Acta Slavica, red. A. Bezwiński, Bydgoszcz, 1991, 125‒135; Chlebda, W. Библия в языке 
– язык в библии. [W:] Problemy frazeologii europejskiej, red. A. M. Lewicki, W. Chlebda, 
t. 2, Warszawa, 1997, 67‒75; Orłoś, T. Y. Skrzydlate słowa pochodzenia biblijnego w języku 
czeskim i polskim. [W:] Problemy frazeologii europejskiej, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 
1997, 123‒129; Topczewska, U. Phraseolexeme in Paulusbriefen und ihre Wiedergabe im 
Deutschen und im Polnischen anhand ausgewählter Bibelübersetzungen. Trier 2004 (FO-
KUS, Linguistisch-Philolo gische Studien 28); Treder, J. Leksem alleluja w polskiej frazeolo-
gii. [W:] Problemy frazeologii europejskiej, t. 2, red. W. Chlebda, Warszawa, 1997, 331‒334; 
Walczak B. Biblia a język. O warstwie biblijnej w polskiej frazeologii. Zycie i myśl, 1985, 
11‒12, 29‒39; Zaręba, L. Frazeologia onomastyczna z Biblią i tradycją antyczną. Polsko-
-francuskie studium porównawcze. [W:] W. Chlebda (red.). Problemy frazeologii europej-
skiej, t. 1, Warszawa, 1997,  125‒131. 

10 Са конфронтационог аспекта истраживан је граматички ниво пољског, рус-
ког и украјинског језика: Гадомский, А. К. Некоторые направления исследований 
теолингвистики. Наукові записки Луганського нац. пед. ун-ту. Вип.7. Сер. філол.науки: 
Зб наук. праць [Норми та парадокси свідомості й мичслення, іх відображення в мовній 
картині світу]. Луганськ: Альма-матер, 2006, 24‒41; Гадомский, А. К. Теолингвистика и 
грамматика. Ученые записки Таврического национального университета. Сер. «Фило-
логия». Симферополь, 2006, Т. 19 (58), 4, 15–25.

11 У српској средини конфронтационом синхронијском теолингвистиком се као 
примарним опредељењем баве Ксенија Кончаревић са Православног богословског 
факултета Универзитета у Београду (истраживања у области теорије и методологије 
теолингвистике, социолингвистичких аспеката функционисања богослужбеног језика, 
лингвокултурологије у сакралној сфери, православног социолекта, сакралне комуни-
кативне културе, сакралног функционалностилског комплекса и сакралних жанрова, 
лексикографије теолошких речника, теорије превођења у сфери православне духовно-
сти и теологије, курикуларне и уџбеничке теорије у примени на теолошки образовни 
профил) (селективну библиографију в. у: Пипер, П. Прилози историји српске слави-
стике. Биобиблиографска грађа. Београд: Чигоја штампа – Филолошки факултет, 2011, 
247‒302), затим Ивана Кнежевић из исте установе (подручја интересовања: сакрални 
функционалностилски комплекс и сакрални жанрови, научни стил из области теологије, 
теорија превођења у сфери православне духовности и теологије; аутор монографије 
Теолошки дискурс енглеског и српског језика: лексичко-семантички и стилистички про-
блеми превођења. Београд: Православни богословски факултет, Институт за теолошка 
истраживања, 2010; важнији радови: Карактеристике религијског стила са посебним 
освртом на лексику. Стил, 8, Београд, 2009, 65‒76; Религијски стил као предмет тео-
лингвистичких проучавања. У: Б. Шијаковић (уред.). Српска теологија данас, 1, Беград, 
2010, 403‒407; Интеркултурални проблеми превођења. Стил, 9, Београд, 2010, 437‒447; 
Дела владике Николаја у преводу на енглески језик. У: Б. Шијаковић (уред.). Српска 
теологија данас, 2. Београд, 2011, 634‒642; Интертекстуалност као дистинктивно 
обележје научног стила са посебним освртом на теолошке научне радове на енгле-
ском и српском језику, Стил, 10, Београд, 2011, 213‒223), Милан Радовановић са Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду (подручја интересовања: лексикологија, 
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2. Као по ла зи ште за за сни ва ње кон фрон та ци о не те о лин гви сти ке 
по слу жи ће нам увид у фор ма тив не ка рак те ри сти ке те о лин гви сти ке у 
це ли ни. 

2.1. Те о лин гви сти ка је сте над на ци о нал на, нат кон фе си о нал на лин-
гви стич ка ди сци пли на са сна жно из ра же ном ин тер ди сци пли нар ном ори-
јен та ци јом (ве зом са си сте мом ре ли ги о ло шких и те о ло шких на у ка – ре-
ли ги о ло ги јом, исто ри јом ре ли ги ја, пси хо ло ги јом ре ли ги је, со ци о ло ги јом 
ре ли ги је, фи ло со фи јом ре ли ги је, те о ло шком епи сте мо ло ги јом,  си сте мат-
ском те о ло ги јом, упо ред ном те о ло ги јом, ег зе ге зом са крал них тек сто ва и 
дру гим кон такт ним и ком пле мен тар ним ди сци пли на ма на ни воу сва ке 
кон фе си о нал не те о ло ги је по на о соб, на при мер – у хри шћан ској те о ло-
ги ји ‒ са би бли сти ком, дог ма ти ком, ли тур ги ком, исто ри јом хри шћан ске 
Цр кве и по ме сних Цр ка ва, оми ли ти ком, хим но гра фи јом, цр кве ном му зи-
ко ло ги јом, ми си о ло ги јом и ко му ни ко ло ги јом Цр кве, и др.).

2.2. Ње не основ не кон сти ту ен те је су оп шта и пар ци јал на те о лин-
гви сти ка. Оп шта те о лин гви сти ка ори јен ти са на је на про у ча ва ње гло-
бал них пи та ња, про бле ма, ка те го ри ја нај ве ћег сте пе на уоп ште но сти, 
уни вер за ли ја – ма ни фе ста ци ја са крал ног ко је мо гу би ти при сут не у би-
ло ком је зи ку, не ве за но за кон крет ну ре ли ги ју, кон фе си ју, култ, де но ми-
на ци ју, на пи та ња ин тер пре та ци је је зи ка са кру ма и са крал ног у је зи ку 
у исто ри ји лин гви стич ке, те о ло шке, фи ло соф ске ми сли, на те о риј ско-
ме то до ло шке осно ве ис тра жи ва ња, про бле ма ти ку те о лин гви стич ке тер-
ми но ло ги је и сл., док се пар ци јал на ба ви ма ни фе ста ци ја ма кон крет не 

лексикографија, лингвокултурологија; важнији радови: О једном могућем приступу реч-
ника (организациони принципи и конструкцијска решења). У: Српска теологија данас, 
књ. 3: Зборник радова Трећег годишњег симпосиона (Београд, 27‒28. мај 2011), уред. Б. 
Шијаковић, Београд: Православни богословски факултет 2011, 718‒728; Сакрална лек-
сика као предмет лексикографске обраде у преводним речницима  (лингвокултуролошки 
аспекти). Гадомски, А. К., К. Кончаревић (уред.). Теолингвистика. Међународни те-
матски зборник радова. Институт за теолошка истраживања, Београд, 2012, 235‒261; 
Лингвокультурологическое комментирование как аспект лексикографической деятель-
ности (применительно к учебному богословскому словарю), Белокапич-Шкунца, В. 
(ред.). Русский язык как инославянский. Современное изучение русского языка и рус-
ской культуры в инославянском окружении, вып. 1V, Белград: Славистическое обще-
ство Сербии 2012, 95‒110, коаутор Руско-српског и српско-руског теолошког речника, 
Београд: Службени гласник, 2012) и Ружица Бајић-Љовушкина из Института за српски 
језик САНУ (подручја интерeсовања: социолингвистички аспекти функционисања 
богослужбеног језика, сакрални дискурс, лексикологија и лексикографија у домену 
лексике из сфере православне духовности, стилистика сакрума; оријентисана је 
превасходно на српски језик, а од радова са конфронтационом компонетом поменућемо: 
О проблемима превођења неких лексема из области православне духовности са руског 
на српски језик. Наш језик, XXXIX/1‒4, Београд, 2008, 35‒42). 
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ре ли ги је (ју да и зма, хри шћан ства, исла ма, бу ди зма и др.), од но сно док-
три не од ре ђе не кон фе си је, кул та, де но ми на ци је, сек те, или кон крет ног, 
за те о лин гви сти ку ре ле вант ног про бле ма у од ре ђе ном, кон крет ном је-
зи ку (ти па: лек си ка и фра зе о ло ги ја из сфе ре пра во слав не ду хов но сти у 
са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку, кон фе си о нал но мар ки ра ни фо-
нет ско-про зо диј ски еле мен ти у го во ру но си ла ца пра во слав ног ре ли ги о-
лек та у ру ској сре ди ни, гра фиј ско-ор то граф ске од ли ке об ли ко ва ња тек-
ста у ста ро о бред нич кој ли те ра ту ри на са вре ме ном ру ском је зи ку, итд). 

2.3. Те о лин гви сти ка мо же има ти фун да мен тал ну и апли ка тив ну 
усме ре ност. Апли ка тив на те о лин гви сти ка ве зу је се за под руч ја лек си-
ко гра фи је (јед но је зич ни и пре вод ни реч ни ци ре ли ги о ло шке и те о ло шке 
тер ми но ло ги је, са крал не лек си ке, фра зе о ло ги је, афо ри сти ке), нор ма ти-
ви сти ке – у пр вом ре ду ор то гра фи је и ор то е пи је (при руч ни ци ко ји ма су 
об у хва ће ни про бле ми пра во пи сне и из го вор не нор ме у сфе ри са крал не 
апе ла тив не и оно ма стич ке лек си ке, по себ но пи та ња ор то граф ског и ор-
то еп ског стан дар да у је зич ком из ра зу при пад ни ка од ре ђе них кон фе си ја 
– нпр. стан дар ди за ци ја пи са ња те о ни ма, аги о ан тро по ни ма, хе ор то ни ма, 
екли си о ни ма, ти ту ла све ште них ли ца, на зи ва ад ми ни стра тив них је ди-
ни ца Цр кве и дру гих вер ских за јед ни ца, на зи ва при пад ни ка кон фе си ја, 
аги о то по ни ма, ико ни ма, као и скра ће ни ца у са крал ном дис кур су са вре-
ме ног срп ског је зи ка), као и за пи та ња лин гво ди дак ти ке (на ста ва ма тер-
њег и стра ног је зи ка у те о ло шком обра зов ном про фи лу, пре зен та ци ја 
ре ли гиј ски мар ки ра них је зич ких по ја ва и еле ме на та у на ста ви и уче њу 
ма тер њег и стра ног је зи ка) и тра дук то ло ги је (те о ри је и тех ни ке пре во-
ђе ња те о ло шких и тек сто ва из сфе ре ду хов но сти). 

2.4. Ис тра жи ва ња у овом до ме ну но се син хро ниј ски или ди ја хро-
ниј ски ка рак тер. Син хро ниј ска те о лин гви сти ка ис тра жу је за њу ре ле-
вант не про це се при сут не у је зи ку у са вре ме ној ета пи ње го вог раз во ја, 
од но сно у од ре ђе ном син хро ниј ском пре се ку, док се ди ја хро ниј ска те-
о лин гви сти ка ба ви про у ча ва њем ди на ми ке из ме на за њу ре ле вант них 
по ја ва и еле ме на та у про це су исто риј ског раз во ја је зи ка и дру штва у 
це ли ни, као и ма њих со ци ју ма ‒ у на шем слу ча ју вер ских за јед ни ца, 
ор га ни за ци ја и гру па, од но сно лон ги ту ди нал ним по сма тра њем ви ше 
син хро ниј ских пре се ка (нпр. пра ће ње из ме на у кон фе си о нал но мар ки-
ра ним еле мен ти ма фо нет ског, про зо диј ског, де ри ва то ло шког, мор фо ло-
шког, син так сич ког, лек сич ког, фра зе о ло шког, па ре ми о ло шког ни воа, 
уоча ва ње исто риј ских тран сфор ма ци ја у са крал ним жан ро ви ма, у кон-
сти ту и са њу и раз во ју са крал них функ ци о нал них сти ло ва, итд). 

2.5. И син хро ниј ска, и ди ја хро ниј ска те о лин гви сти ка мо гу има-
ти мо но лин гвал ну усме ре ност, али мо гу би ти ори јен ти са не и на на по-
ред но про у ча ва ње ви ше је зи ка – у овом по то њем слу ча ју го во ри мо о 
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при ме ни упо ред но-исто риј ског ме то да на ди ја хро ниј ском, од но сно кон-
фрон та ци о ног / кон тра стив ног и ти по ло шког ме то да на син хро ниј ском 
пла ну ис тра жи ва ња.

3. У ли те ра ту ри ни смо на и шли ни на од ре ђе ње пред ме та, ци ље ва, 
за да та ка, ме то да син хро ниј ске кон фрон та ци о не те о лин гви сти ке. По ку-
ша ће мо да по ну ди мо на ше ви ђе ње ове про бле ма ти ке.

3.1. Пред мет ис тра жи ва ња кон фрон та ци о не те о лин гви сти ке, по 
на шем ми шље њу, пред ста вља ју ма ни фе ста ци је ре ли гиј ског фе но ме-
на ко је су на шле од ра за у син хро но по сма тра ним је зи ци ма, не за ви сно 
од њи хо ве ге не а ло шке и ти по ло шке при пад но сти, као и исто вет но сти, 
слич но сти и раз ли ке у на чи ни ма ре флек то ва ња, кон зер ви ра ња и тран-
спо но ва ња са крал них са др жа ја у је зи ку.

3.2. Циљ кон фрон та ци о не те о лин гви сти ке је сте про у ча ва ње ма ни-
фе ста ци ја ре ли гиј ског фе но ме на у је зи ци ма ко ји су пред мет на по ред ног 
про у ча ва ња. Ре а ли за ци ја ово га ци ља прет по ста вља сук це сив но ре ша ва-
ње сле де ћих за да та ка: (а) екс цер пи ра ње гра ђе из од го ва ра ју ћих из во ра 
на је зи ци ма ко ји су обје кат ана ли зе; (б) се лек ци ја екс цер пи ра не гра ђе; 
(в) си сте ма ти за ци ја ова ко до би је ног ма те ри ја ла и (г) ин те гра ци ја до би-
је ног ма те ри ја ла у ци љу иден ти фи ко ва ња за те о лин гви сти ку ре ле вант-
них исто вет но сти, слич но сти и раз ли ка из ме ђу ана ли зи ра них је зи ка.

3.3. Кон фрон та ци о на те о лин гви стич ка ис пи ти ва ња ми кро лин гви-
стич ке усме ре но сти прет по ста вља ју на по ред но ис пи ти ва ње ре ли гиј ски 
мар ки ра них по ја ва и еле ме на та у окви ри ма по је ди них је зич ких ни воа, 
док ма кро лин гви стич ка кон фрон та ци о на ана ли за има за циљ њи хо во 
ком плек сно на по ред но ис пи ти ва ње на ни воу тек ста или дис кур са.

3.4. У оба слу ча ја ана ли за под ра зу ме ва по што ва ње из ве сних прин-
ци па син хро ниј ских на по ред них ис пи ти ва ња, као што су: на че ло упо ре-
дљи во сти (по ја ва или еле мент ко ји је пред мет ис пи ти ва ња тре ба ло би 
да бу де про у чен у свим ана ли зи ра ним је зи ци ма, и то уз при ме ну иден-
тич не ме то до ло ги је, што ве о ма че сто у ме ђу сло вен ском по ре ђе њу, чак и 
у мно го раз ви је ни јим обла сти ма лин гви стич ких ис пи ти ва ња, ни је слу-
чај), на че ло си стем но сти (ве за но сти ана ли зе за па ра диг мат ске ску пи не 
– под си сте ме, по ља, лек сич ко-се ман тич ке гру пе, си но ним ске ни зо ве и 
др.), на че ло тер ми но ло шке аде кват но сти, на че ло обез бе ђи ва ња нео п-
ход ног и до вољ ног ин тен зи те та (ду би не)  по ре ђе ња, на че ло узи ма ња 
у об зир сте пе на срод ства и ти по ло шке бли ско сти ана ли зи ра них је зи ка, 
на че ло би ла те рал но сти ана ли зе, на че ло аде кват но сти по ја ва и еле ме на-
та ко ји се по ре де по кри те ри ју му при пад но сти од ре ђе ним функ ци о нал-
ним сти ло ви ма или жан ро ви ма (на рав но, уко ли ко је при сут на по ду дар-
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ност или бли скост у њи хо вој но мен кла ту ри у раз ли чи тим на ци о нал ним 
лин гви стич ким тра ди ци ја ма), на че ло ди ја ле кат ске и со ци о ле кат ске нео-
гра ни че но сти (узи ма ње у об зир не са мо стан дар да, не го, по по тре би, и 
за те о лин гви сти ку ре ле вант них ди ја ле кат ских и со ци о ле кат ских цр та у 
ана ли зи ра ним је зи ци ма) (исп. ЮСУ ПОВ 1983: 12‒26).

4. Основ но ме то до ло шко пи та ње у кон фрон та ци о ним те о лин гви-
стич ким ис тра жи ва њи ма је сте пи та ње од ре ђе ња ter ti um com pa ra ti o nis 
(о оп штим ме то до ло шким по ла зи шти ма иден ти фи ко ва ња ове ме та лин-
гви стич ке ка те го ри је у кон фрон та ци о ним ис тра жи ва њи ма в. ШТЕР НЕ-
МАНН et al. 1989: 144‒153). 

4.1. На ово пи та ње је дан од мо гу ћих од го во ра мо гли би смо из ве сти 
из кон цеп ци је А. К. Га дом ског, ко ји уво ди по јам те о не ме као основ не 
је ди ни це те о лин гви стич ких ис тра жи ва ња, раз ма тра ју ћи је пр вен стве но 
у кон тек сту мо но лин гвал не де скрип ци је и ана ли зе, али спо ра дич но и на 
кон фрон та ци о ном ма те ри ја лу.

4.2. Под те о не мом (нај пот пу ни ји пре глед ин тер пре та ци ја ово га 
тер ми на в. у: ГА ДОМ СКИЙ 2006а; ГА ДОМ СКИЙ 2007) под ра зу ме ва се је зич ки 
знак, функ ци о нал на је зич ка је ди ни ца чи ја је функ ци ја тран спо но ва ње 
за те о лин гви сти ку ре ле вант ног (са крал ног) са др жа ја, ин ва ри јан та ко ја 
се ре а ли зу је на ра зним ни во и ма је зич ког си сте ма у ви ду син так сич ких, 

фра зе о ло шких, лек сич ких, твор бе них, мор фо ло шких, мор фо но ло шких, 
фо но ло шких ва ри ја на та, што ће мо пред ста ви ти у сле де ћој та бе ли: 

Језички нивои Теонема-инваријанта Варијанта теонеме
синтаксички ниво синтаксичка теонема синтаксичка варијанта  

теонеме
фразеолошки ниво фразеолошка теонема фразеолошка варијанта 

теонеме
лексичко-семантички 
ниво

лексичко-семантичка 
теонема

лексичко-семантичка  
варијанта  теонеме

творбени ниво морфемска теонема морфемска варијанта  
теонеме

морфолошки ниво морфолошка теонема морфолошка  варијанта  
теонеме

морфонолошки ниво морфонематска 
теонема

морфонематска 
варијанта  теонеме

фонолошки ниво фонолошка теонема фонолошка варијанта  
теонеме
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4.3. Кон фрон та ци о на анализа у ко јој би те о не ма пред ста вља ла ter-
ti um com pa ra ti o nis (а упра во ова кав при ступ при ме њу је А. К. Га дом ски 
– в. ГА ДОМ СКИЙ 2006а; ГА ДОМ СКИЙ 2006в; ГА ДОМ СКИЙ 2007), чи ни нам се 
до ста ограниченoм услед ре ла тив но скром не за сту пље но сти те о не ме на 
ве ћи ни по ме ну тих ни воа (из у зев лек сич ког и фра зе о ло шког). Ово убе-
дљи во по ка зу је ма те ри јал са вре ме них сло вен ских је зи ка:

 (а) на фо нет ском ни воу ру ског и пољ ског је зи ка (оп штек њи жев не 
нор ме) те о не ма је при сут на у ве о ма огра ни че ном бро ју слу ча је ва. Ре ци-
мо, ка ко кон ста ту је М. В. Па нов, у ко сим па де жи ма ре чи Бог ре а ли зу ју 
се за са вре ме ни ру ски књи жев ни је зик не ти пич ни и не ка рак те ри стич ни 
фри ка тив ни  [γ], [γ’], док се у стан дард ном из го во ру нор ма тив ним сма-
тра ју екс пло зив ни [г], [г’]. Из го вор ти па [боγу], о [боγ’e] но си фа кул та-
тив ни ка рак тер (ПА НОВ 1979: 25‒27). У пољ ском је зи ку са те о не мом се 
су сре ће мо у из го во ру и пи са њу ан тро по ни ма Maryja /  Ma ria: при су ство 
фо не ме [y] и гра фе ме  y упу ћу је на ње го ву са крал ну при ро ду (у пи та њу 
је те о то ко ним – име јед не кон крет не исто риј ске лич но сти, Мај ке Го-
спо да Ису са Хри ста, Пре све те Бо го ро ди це), док фо не ма [i] и гра фе ма i 
упу ћу ју на ка те го ри ју ка нон ских ин ди ви ду ал них ан тро по ни ма (да кле, 
у пи та њу је ра ши ре но  кр штењ ско или мо на шко име ко је се да је у част 
све ти тељ ки ко је су но си ле име Ма ри ја, нпр. св. рав но ап. Ма ри ја Маг да-
ли на, преп. Ма ри ја Егип ћан ка и др.). 

(б) О за сту пље но сти  те о не ме на мор фо но ло шком ни воу мо же мо 
го во ри ти на осно ву ал тер на ци ја у мор фе ма ма са са крал ном се ман ти-
ком: рус. отец – от че (ц//ч), Бог – Бо же (г//ж), пољ. pa stor – pa ster ze (r//
rz), срп. Све ти Дух – Све ти Ду ше (х//ш), је рарх – је рар си (х//с), итд. 

(в) На твор бе ном ни воу те о не ма се иден ти фи ку је пре све га у ко-
рен ским мор фе ма ма ко је су но си о ци са крал них зна че ња, као и у твор-
бе ним осно ва ма ре чи ко је слу же као по ла зи ште (мо ти ва ци о на ба за) за 
ства ра ње но вих ре чи – из ве де ни ца и сло же ни ца. Ре ци мо, твор бе но гне-
здо фор ми ра но око лек се ме Бог у ру ском је зи ку, по по да ци ма ко је ну ди 
«Сло во о бра зо ва те ль ный сло ва рь рус ско го язы ка»  А. Н. Ти хо но ва, бро-
ји 86 је ди ни ца  (ТИ ХО НОВ 1985, I: 106‒107), као што и у срп ском  је зи ку 
на ла зи мо раз гра на то се ман тич ко-де ри ва ци о но гне здо око лек се ме Бог12. 

12 Према подацима М. Гочанин (ГОЧАНИН 2007: 76) која је обрадила семантичко-
деривационо гнездо ове лексеме, од ње је формирано 220 именица, 121 придев, 19 
глагола и 22 прилога. Творбену продуктивност ове лексеме у савременом српском 
језику потврђује и анализа сложеница са овом компонентом на материјалу Омилија 
еп. Николаја (Велимировића) (ДРАГИН 2007), као и анализа сложеница на материјалу 
Философских урвина  Јустина (Поповића) (НИКИТОВИЋ 2009). Продуктиван је и 
теоним Христос (христољубље, христољубив,  антихрист,  хришћанин, Христослaв,  
христоцентричан итд.).
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(г) На мор фо ло шком ни воу ре чи са са крал ном се ман ти ком за сту-
пље не су и у ка те го ри ји ауто се ман тич них (пу но знач них, лек сич ких), и у 
ка те го ри ји син се ман тич них (по моћ них, гра ма тич ких) ре чи, нпр: име ни-
це Бог (рус.) – Bóg (пољ.) – Бог (срп.), ис по ве дь (рус.) ‒ spo wi e dź  (пољ.) 
– ис по вест (срп.), при де ви: цер ков ный (рус.) – cer ki ewny (пољ.) – цр кве-
ни (срп.), гла го ли кре сти ть ся (рус.) – chr ze ś cić się (пољ.) – кр сти ти се 
(срп.), итд. Код гра ма тич ких ре чи са крал на се ман ти ка ма ни фе сту је се 
у про це си ма кон вер зи је: та ко, низ уз ви ка во ди по ре кло од име ни ца са 
са крал ном се ман ти ком, нпр. у ру ском: ба тю шки, бо же, вла ды ко, го-
спо ди, или од уста ље них син таг ми и фра зе о ло ги за ма, ти па: ба тю шки-
све ты, бо же мой, бо же пра вед ный, бо же пра вый и др. (ШВЕ ДО ВА 1980: 
732‒733); слич но и у срп ском: бо же, го спо де, бо го бла ги, мај ко бо жи ја 
и сл. Или: за те о лин гви сти ку мо же би ти за ни мљив мор фо ло шки про цес 
апе ла ти ви за ци је, од но сно пре ла же ња из ка те го ри је no mi na pro pria у no-
mi na ap pel la ti va, на ма те ри ја лу би блиј ских ан тро по ни ма (по дроб ни је в. 
DŁ U GOSZ-KUR CZA BO WA 1990: 3‒81), ре ци мо: рус. ло жные хри сто сы, сно-
ва по я ви ли сь иуды и пи ла ты, срп. ла жни хри сто си, сва ко ја ки ме ту за-
ле ми, и у на ше да не бе сне но ве иро ди ја де, и сл.

(д) На син так сич ком ни воу та ко ђе на ла зи мо ве о ма огра ни че ни ре-
пер то ар мар ки ра них син таг мат ских и ре че нич них мо де ла ко ји се ко ри-
сте у са крал ном функ ци о нал но стил ском ком плек су. Та ко, и за ру ски и 
за срп ски са крал ни из раз ка рак те ри стич не су син таг ме са атри бу том 
у пост по зи ци ји: Ва ви лон – это образ гре хов но сти все сто рон ней (Св. 
Фе о фан За твор ник, Мы сли на ка ждый де нь го да. Не де ля пя тая по ста, 
по не де ль ник); Ко ји ма је ја сно отво рен вид за цар ство не бе сно; ко ји ма 
је ср це отво ре но ис кљу чи во за љу бав Хри сто ву (Еп. Ни ко лај Ве ли ми ро-
вић, Ка си ја на. Сто слов хри шћан ске на у ке о љу ба ви, сло во 77). У ру ском 
са крал ном сти лу при сут на је ак ту а ли за ци ја из ве сних ар ха ич них син-
так сич ких кон струк ци ја, нпр. ко ри шће ње дво стру ког аку за ти ва: Име ем 
Го спо да Спа си те ля, хо тя щ е го всем спа сти ся (Св. Фе о фан За твор ник, 
Пи сь мо ва ла ам ско му схи мо на ху Ага пию от 7 авг. 1884 г.).

(ђ) Нај ши ри ре пер то ар те о не ма у свим сло вен ским је зи ци ма сва-
ка ко је за сту пљен на лек сич ко-се ман тич ком ни воу, где се из два ја ве ћи 
број кла са и ка те го ри ја лек се ма са са крал ном се ман ти ком. Та ко, у окви-
ру оно ма стич ке лек си ке раз ли ку је мо те о ни ме, аги о ни ме, аги о ан тро по-
ни ме, ико ни ме, хе ор то ни ме, екли си о ни ме, аги о то по ни ме (БУГАEВА 2007: 
7‒26), док у окви ри ма лек си ке ре а ли ја мо же мо иден ти фи ко ва ти сле де ће 
те мат ске гру пе: (а) основ ни пој мо ви вер ске док три не и те о ло шка тер-
ми но ло ги ја; (б) лек си ка хри шћан ског мо ра ла; (в) на зи ви са кра ме на та; 
(г) на зи ви чи но ва не бе ске је рар хи је; (д) еле мен ти цр кве ног ка лен да ра 
(цр кве ни пра зни ци, днев ни, сед мич ни и го ди шњи бо го слу жбе ни круг); 
(ђ) фор ме и еле мен ти бо го слу же ња; (е) храм и ње го ви де ло ви; (ж) бо го-
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слу жбе ни пред ме ти; (з) де ло ви све ште нич ких оде жди; (и) на зи ви чла-
но ва цр кве не је рар хи је (СКЛЯ РЕВ СКАЯ  2007: 8‒9). 

(е) На фра зе о ло шком ни воу та ко ђе је при су тан не што ши ри ин вен-
тар те о не ма: у пи та њу су или фра зе о ло ги зми у ко ји ма је де но тат но си-
лац те о лин гви стич ки ре ле вант не ин фор ма ци је (ти па: рус. со сво ей ко ло-
ко ль ни, му ка му че ни че ская, злач ное ме сто, вку ша ть от пи щи свя то го 
Ан то ния, срп. као Бо жић и Бад њи дан, украо би и Бо го ро ди чин по кров, 
свет ком и пет ком), или оне је ди ни це фра зе о ло шког фон да (фра зе о ло ги-
зми са уну тар њом фор мом) у чи јој се осно ви на ла зи из ве сна про то тип-
ска си ту а ци ја из сфе ре са кру ма (рус. на ча ть за здра вие, а кон чи ть за 
упо кой, пре да ть ана фе ме, хо ть свя тых вы но си, срп. бе жа ти као ђа во 
од кр ста, за па ли ти ко ме све ћу, при ста ја ти као па суљ на Бо жић).

4.4. Иден ти фи ко ва ње те о не ма у је зи ци ма ко ји се по ре де, с об зи-
ром на њи хов из у зет но огра ни чен ре пер то ар на ве ћи ни је зич ких ни воа 
(из у зев на лек сич ко-се ман тич ком и фра зе о ло шком), по на шем ми шље-
њу, пру жа ма те ри јал пре све га за ис пи ти ва ња у обла сти лин гви стич-
ке ка рак те ро ло ги је (по дроб ни је о ме то до ло ги ји на ко јој се за сни ва овај 
при ступ в. у: НЕ РО ЗНАК 1987: 14‒15). Упра во у овој чи ње ни ци ви ди мо 
раз лог до са да шње  ре ла тив но сла бе за сту пље но сти кон фрон та ци о них у 
од но су на мо но лин гвал на ис пи ти ва ња у до ме ну син хро ниј ске те о лин-
гви сти ке.

5. За кон фрон та ци о на / кон тра стив на ис тра жи ва ња да ле ко ши ри 
об у хват по ја ва и еле ме на та ко ји се по ре де пру жио би ма те ри јал са вре-
ме них ре ли ги о ле ка та сло вен ских је зи ка. У том слу ча ју као ter ti um com-
pa ra ti o nis узи мао би се ре ли ги о лек ти зам. На тај на чин од ин тра лин гви-
стич ког ис ко ра чи ло би се ка екс тра лин гви стич ком – со ци о лин гви стич-
ком – при сту пу на по ред ном про у ча ва њу кон фе си о нал но мар ки ра них 
по ја ва и еле ме на та у раз ли чи тим је зич ким си сте ми ма.

5.1.1. Под ре ли гиј ским со ци о лек том (ре ли ги о лек том) под ра зу ме-
ва се  ре ла тив но ста би лан, со ци јал но мар ки ра ни под си стем на ци о нал-
ног је зи ка ко ји оп слу жу је ко му ни ка тив не по тре бе огра ни че не со ци јал-
не гру пе – при пад ни ка од ре ђе не кон фе си је, од но сно чла но ва од ре ђе не 
вер ске за јед ни це, ре флек ту ју ћи те о цен трич ну сли ку све та и по се ду ју-
ћи лек сич ке, фо нет ско-про зо диј ске, твор бе не и гра ма тич ке спе ци фич-
но сти. Са аспек та стра ти фи ка ци је, ре ли гиј ски со ци о лект пред ста вља 
укуп ност је зич ких сред ста ва ко ји ма се слу же чла но ви од ре ђе не ет но-
со ци о кул тур не за јед ни це  об је ди ње ни основ ним стра ту мом ве ре у Бо га, 
од но сно те о цен трич ним ви ђе њем све та, али и за јед нич ким док три-
нар ним и бо го слу жбе ним од ли ка ма има нент ним од ре ђе ној кон фе си ји 
или де но ми на ци ји (БУ ГА Е ВА 2008а: 31‒42; БУ ГА Е ВА 2010: 13‒14).
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5.1.2. Ре ли ги о лект кли ри ка и вер ни ка Ру ске пра во слав не цр кве по-
дроб но је опи са ла  Ири на Вла ди ми ров на Бу га јо ва на осно ву оп се жних 
ем пи риј ских ис тра жи ва ња спро ве де них у пе ри о ду од 1998. до 2009. го-
ди не на осно ву ра зних из во ра, укљу чу ју ћи сред ства јав ног ин фор ми са-
ња, ин тер нет, фо но за пи се, ви де о за пи се, бе ле шке фра га ме на та усме ног 
го во ра, умет нич ку књи жев ност (гра ђу за ис тра жи ва ње пред ста вља ла је 
кар то те ка при ме ра са ви ше од 30 000 је ди ни ца), ве зав ши га пре вас ход-
но за го вор мо на ха, све ште но слу жи те ља, уче ни ка и сту де на та ду хов них 
шко ла, као и уцр кве ње них вер ни ка (БУ ГА Е ВА 2008 а: 34)13. Основ ни на-
лаз Бу га јо ве је сте да је зик пра во слав них кли ри ка и вер ни ка пред ста вља 
са мо стал ни ми кро си стем, ре ли ги о лект у окви ру ру ског на ци о нал ног 
је зи ка, са ње му свој стве ним спе ци фич ним па ра ме три ма и кон фе си о-
нал но мар ки ра ним еле мен ти ма на свим ни во и ма ор га ни за ци је је зич ког 
си сте ма (исп. БУ ГА Е ВА 2008а: 78‒205). Екс тра лин гви стич ку осно ву пра-
во слав ног со ци о лек та, по ње ном по и ма њу, са чи ња ва ју спе ци фич не од-
ли ке сли ке све та код ре ли ги о зних но си ла ца  ру ског је зи ка, као и кон сти-
ту ен те њи хо вог мен та ли те та – про тек тив ност, са крал ност, са бор ност 
(БУ ГА Е ВА 2008а: 43‒77). У број ним сту ди ја ма и члан ци ма И. В. Бу га јо ве 
(по дро бан би бли о граф ски спи сак в. у: БУ ГА Е ВА 2008а: 210‒215; БУ ГА Е ВА 
2010: 40‒48) де таљ но су опи са не број не ин тра лин гви стич ке ка рак те ри-
сти ке пра во слав ног со ци о лек та у ру ском је зи ку, а њи хов си сте ма ти зо-
ван пре глед дат је у: БУ ГА Е ВА 2008а: 78‒208; БУ ГА Е ВА 2010: 21‒33). Го вор 
пра во слав них вер ни ка – но си ла ца срп ског је зи ка до са да ни је био пред-
мет лин гви стич ких про у ча ва ња, из у зев фраг мен тар но, у ра до ви ма ауто-
ра ово га члан ка по све ће ним ко му ни ка циј ским нор ма ма и тра ди ци ја ма у 
срп ској цр кве ној  сре ди ни (КОН ЧА РЕ ВИЋ 2010а; КОН ЧА РЕ ВИЋ 2010б). Ком-
плек сна и си сте ма тич на мо но лин гвал на де скрип ци ја си стем ско-струк-
ту рал них обе леж ја пра во слав ног со ци о лек та у са вре ме ном срп ском  је-
зи ку, из ра ђе на по ме то до ло ги ји И. В. Бу га јо ве (исп. КОН ЧА РЕ ВИЋ 2012в), 
омо гу ћа ва от по чи ња ње кон фрон та ци о них ис пи ти ва ња исто вет но сти, 
слич но сти и раз ли ка у струк ту ри и функ ци о ни са њу ре ли ги о ле кат ских 
по ја ва у са вре ме ном ру ском и са вре ме ном срп ском је зи ку, а по овом мо-
де лу мо гу ће је и ком па ри ра ње дру гих сло вен ских ре ли ги о ле ка та. 

5.2. О то ме ко ли ко је ши ри по тен ци јал ни об у хват, а ти ме и ду бљи 
ин тен зи тет про у ча ва ња кон фрон ти ра них по ја ва и еле ме на та уко ли ко се 
за ter ti um com pa ra ti o nis узме ре ли ги о лек ти зам, а не те о не ма, по ка за ће-
мо на осно ву гра ђе са два је зич ка ни воа – (а) фо нет ско-фо но ло шког и 
(б) мор фо ло шког.

13 И. В. Бугајова у својим испитивањима ограничила се на популацију верника 
већинске Руске православне цркве, не узимајући у обзир карактеристике социолекта 
старообредника. 
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5.2.1. У ру ској сре ди ни у го во ру чла но ва Цр кве (кли ри ка и уцр кве-
ње них вер ни ка) на фо нет ско-про зо диј ском ни воу уоча ва ју се из ве сна 
ка рак те ри стич на свој ства ко ја се без из у зет ка ве зу ју за ути цај цр кве но-
сло вен ског је зи ка као бо го слу жбе ног је зи ка Ру ске пра во слав не цр кве: 
1. Очу ва ње ква ли та тив них и кван ти та тив них обе леж ја не ак цен то ва них 
во ка ла, од су ство њи хо ве ре дук ци је: усерд ные [мо]ления, [Бого]матерь, 
[про]славлю, ми[ло]сердие; 2. Из го ва ра ње ак цен то ва ног [э] по сле па ла-
та ли зо ва них (умек ша них) су гла сни ка и афри ка те [ц] у по зи ци ји пред 
ве лар ним и ве ла ри зо ва ним су гла сни ци ма, од су ство ла би ја ли за ци је: 
[с’естры], [м’ертвый], [отцэв]; 3. Чу ва ње из го во ра фри ка тив ног [γ], 
[γ’] у ре чи ма Бог, бла го, бла го да ть и сл.; 4. Ор то граф ско из го ва ра ње 
на ста ва ка при де ва му шког ро да у фор ми ге ни ти ва јед ни не (по ја ва је 
при сут на ис кљу чи во код при де ва са са крал ним зна че њем): свят[аго], 
церковн[аго], боголюбив[аго]; 5. Чу ва ње цр кве но сло вен ског ак цен та у 
ре чи ма са раз ли чи тим ак це нат ским нор ма ма у ру ском и цр кве но сло-
вен ском је зи ку: из ба ви те ль, плот ский, при па дая, по ма за ть, тра пе за 
(де таљ ни је исп. БУ ГА Е ВА 2006; БУ ГА Е ВА 2008а: 78‒90; БУ ГА Е ВА 2008б; 
БУ ГА Е ВА 2009). Ова по ја ва, ко ја се сре ће при из го ва ра њу про по ве ди и 
мо ли та ва, чи та њу по сла ни ца, зва нич них до ку ме на та Цр кве, са оп ште-
ња за јав ност, др жа њу пре да ва ња из обла сти те о ло ги је и пра во слав не 
ду хов но сти, да ва њу ин тер вјуа од стра не пред став ни ка је рар хи је, али 
и у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји ме ђу кли ри ци ма и вер ни ци ма, ла ко је 
об ја шњи ва: и вер ни ци и све штен ство ве о ма мно го вре ме на про во де у 
окру же њу цр кве но сло вен ског као бо го слу жбе ног је зи ка и по сте пе но 
спон та но пре у зи ма ју од ли ке цр кве но сло вен ског из го во ра у ко му ни ка-
ци ји ко ја се од но си на ду хов ну сфе ру. Ка да се, ме ђу тим, мо но ло шко или 
ди ја ло шко из ла га ње чла но ва Цр кве кре ће у окви ри ма жи вот не сва ко-
дне ви це, дру штве но-по ли тич ке, про фе си о нал не, кул тур не сфе ре, сфе-
ре ма сме ди ја и ра зо но де, цр кве но сло ве ни зми у из го во ру се не ко ри сте. 
Опи са на по ја ва за ни мљи ва је по то ме што по ка зу је да у го во ру при-
пад ни ка Цр кве по сто ји ру ско-цр кве но сло вен ска ди гло си ја, при че му 
се оде љи ва ње цр кве но сло вен ске и ру ске из го вор не нор ме прак ти ку је у 
скла ду са пред ме том ко му ни ка ци је: ар ха ич на нор ма ве зу је се за са крал-
не, а са вре ме на за про фа не са др жа је. По бро ја на ди стинк тив на обе леж ја 
фо не ти ке и про зо ди је пра во слав ног со ци о лек та уоча ва ју се и у ве ћин-
ској, и у ста ро о бред нич кој по пу ла ци ји. 

Мар кант на обе леж ја срп ског пра во слав ног со ци о лек та су сле де-
ћа: 1. Пре фе рен ци ја из вор них из го вор них ли ко ва у са крал ној лек си ци 
грч ког по ре кла: ан гел, ар хан гел, Еван ге ли је, еван гел ски, фи ло со фи ја, 
сим по си он и сл. у од но су на нор ма тив но ан ђео, ар хан ђео, Је ван ђе ље, 
је ван ђељ ски, фи ло зо фи ја, сим по зи јум; 2. Чу ва ње цр кве но сло вен ске ак-
це нат ске нор ме у са крал ној лек си ци стра ног по ре кла (да ро хранúлни ца, 
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да ро нó си ца, бла годáћу, Све држúтељ, ки вó ри јум, екли сиј áрх, ка нон áрх, 
трикúри је), у из го во ру ка нон ских апе ла ти ва (Мак áри је, Васúли је, Ан-
тó ни је, Хри стóс), у нај фре квент ни јим ли тур гиј ским фор му ла ма (Го-
спо де, помúлуј! Амúн!) ‒ у овом по то њем слу ча ју чак и уко ли ко су упо-
тре бље не из ван са крал ног кон тек ста, ти па: Знаш шта је би ло? Бо ље да 
ти не при чам! Го спо де, помúлуј!; То је та ко, и амúн. Не ма раз го во ра; 3. 
Пре фе рен ци ја ар ха ич ни јих и ди ја ле кат ских ва ри јан ти (из шу ма диј ско-
вој во ђан ских го во ра) у слу ча ју по сто ја ња ак цент ских ду бле та (из го вор 
ти па манастирскū, апостòлскū, преподôбнū, богоноснū, правòславнū или 
правослâвнū, код òца Јовá на и др. за раз ли ку од не у трал ног мàнастирскū, 
àпостолск ū, прèподобнū, богòноснū, православнū, код òца Јòвана и сл.). 
И у го во ру срп ских вер ни ка, да кле, за па жа мо ути цај цр кве но сло вен ске 
из го вор не и ак це нат ске нор ме, прем да знат но су же ни ји по спек тру и сла-
би ји по ин тен зи те ту, што је, по на шем ми шље њу, усло вље но чи ње ни цом 
да је срп ски је зик у бо го слу же њи ма при су тан – огра ни че но и не зва нич-
но – од по чет ка ХХ ве ка, а зва нич но од 1964. го ди не14 (исп. КОН ЧА РЕ ВИЋ 
2006а: 291‒306). Тај ути цај сна жни је је из ра жен код мо на штва и све-
штен ства не го у ре до ви ма ла и ка та. С дру ге стра не, за раз ли ку од ру ске 
сре ди не, уоча ва мо и при мет но при су ство ди ја ле кат ских про зо диј ских 
цр та као сред ство кон фе си о нал ног мар ки ра ња го во ра, по себ но ме ђу све-
штен ством, мо на штвом и при пад ни ци ма бо го мо љач ког по кре та. Фа во-
ри зо ва ње шу ма диј ско-вој во ђан ске ак цен ту а ци о не нор ме сва ка ко се мо же 
по ве за ти са до ми нант ном  уло гом Кар ло вач ке ми тро по ли је у фор ми ра њу 
но ви је срп ске па ро хиј ске и мо на шке ду хов но сти, кон сти ту и са њу срп ске 
те о ло шке ми сли, уте ме љи ва њу и по то њем не го ва њу про по вед ни штва и 
на ци о нал них цр кве но-по јач ких тра ди ци ја. Ни је без зна ча ја ни чи ње ни-
ца да је упра во на тлу Вој во ди не  по ни као и бо го мо љач ки по крет – у то 
вре ме на зи ван „по кре том по бо жних”, као и да је у њој от по че ла прак са  
бо го слу же ња на срп ском је зи ку15.

14 Синодска одлука о увођењу стандардног језика у богослужење Српске православне 
цркве донета је 1964. на основу реферата митрополита загребачког Дамаскина Грданичког 
поднетог Светом архијерејском синоду и Сабору 1963. године (Грданички, Д. О употреби 
српског језика у нашем богослужењу. Гласник СПЦ, 1963, 7, 259‒264). Доношење ове 
одлуке хронолошки кореспондира и са аналогним одлукама донетим у Римокатоличкој 
цркви на заседањима Другог ватиканског концила 1963-64. године (детаљније о ставовима 
Концила у вези са литургијским језиком в. ВУКАШИНОВИЋ 2001: 93‒94).

15 Постоје сачувана сведочанства о присуству народног језика у богослужењима 
у Епархији вршачкој од 1916, у Великом Бечкереку и Новом Саду од 1925, итд. 
(исп. КОНЧАРЕВИЋ 2006а: 297‒298). Иначе, иницијативе за замену традиционалног 
богослужбеног израза савременим јављају се на подручју Карловачке митрополије још 
крајем 60-их и почетком 70-их година XIX века, док се у Србији то питање поставља тек 
крајем 80-х година, дакле са две деценије закашњења (исп. КОНЧАРЕВИЋ 2006а: 292‒294).
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5.2.2. На мор фо ло шком пла ну у оба кон фрон ти ра на со ци о лек та 
уоча ва ју се обе леж ја ко ја су од раз еле ме на та ди гло си је (функ ци о нал-
ног раз гра ни че ња тра ди ци о нал ног бо го слу жбе ног из ра за и са вре ме ног 
је зи ка) у цр кве ној сре ди ни: 1. Упо тре ба ар ха ич них па де жних фор ми 
име ни ца ‒ у ру ском углав ном у ре ми ни сцен ци ја ма на све то пи сам ске 
и бо го слу жбе не тек сто ве (кня зи, крыл, Го спо де ви) и у во ка ти ву:  от че, 
стар че, Ни ко лае, а у срп ском у об ли ци ма во ка ти ва ка нон ских име на: 
Ма ри је, Ксе ни је, Ма тро но, Ми ха и ле, Га ври ле; 2. Де ар ха и за ци ја из ве-
сних при дев ских и за ме нич ких фор ми: у де кли ни ра њу при де ва ‒  рус. 
свя та го, чест на го, жи во тво ря щ а го, мно гая, бла гая, срп. пра во слав-
но му, слав но му; у гра ђе њу су пер ла ти ва, одн. ела ти ва – срп. об ли ци са 
су фик си ма -ејш- / -ајш- ко ји се ко ри сте при ти ту ли са њу све ште но слу-
жи те ља: бла же њеј ши, свја тјеј ши, че сњеј ши); у де кли ни ра њу за ме ни ца 
‒  рус. у нея, ея, срп.  мо је му, тво је му, на ше му, ва ше му, све му; у ру ском 
пра во слав ном со ци о лек ту и упо тре ба ар ха ич них за ме ни ца аз, иже, сей, 
кий у кон ку рен ци ји са са вре ме ним екви ва лен ти ма я, ко то рый / ка кой, 
этот; 3. Де ар ха и за ци ја и ак ту а ли за ци ја из ве сних гла гол ских ка те го ри-
ја ко је су се у исто риј ском раз во ју ру ског и срп ског је зи ка из гу би ле, 
под ути ца јем цр кве но сло вен ског је зи ка: у ру ском ‒ аори ста и им пе фек-
та: сме ях ся, не ре кох, об ни щ а хом, у срп ском ‒ рад них пар ти ци па са да-
шњег и про шлог вре ме на: Све ште ник чи та раз ре шну мо ли тву ка ју ћем 
се вер ни ку; Игу ман ис пи ту је са гре шив шег мо на ха. Опи са не по ја ве (исп. 
БУ ГА Е ВА 2008а: 93‒108; КОН ЧА РЕ ВИЋ 2012в) сва ка ко пред ста вља ју ре зул-
тат ин тен зив них до ти ца ја кли ри ка и вер ни ка са цр кве но сло вен ским је-
зи ком при ауди тив ној и ви зу ел ној  ре цеп ци ји са крал них тек сто ва, али 
и сред ство кон фе си о нал ног мар ки ра ња и сти ли за ци је њи хо вог го во ра, 
ко јим по тен ци ра ју сво је дис тан ци ра ње од се ку лар не сфе ре, али и ис ти-
чу при вр же ност кул тур ним и на ци о нал ним тра ди ци ја ма. 

6. Сна жан им пулс ши ре њу син хро ниј ских кон фрон та ци о них ис-
тра жи ва ња у те о лин гви сти ци мо гла би пру жи ти и ме то до ло ги ја ис тра-
жи ва ња ко му ни ка циј ског по на ша ња или, ши ре, ко му ни ка циј ске кул ту ре 
у до ме ну са кру ма по мо де ли ма раз ра ђе ним у по след њој де це ни ји ХХ и 
по чет ком XXI ве ка у окви ру во ро ње шке шко ле ко му ни ка циј ских ис тра-
жи ва ња под ру ко вод ством Ј. А. Стер њи на (по дро би је в. СТЕР НИН 2008: 

16 Кончаревић, К. Комуникативно понашање монаха у српској говорној и 
социокултурној средини (ситуативни модел анализе). Зборник Матице српске за сла-
вистику, 69, Нови Сад, 2006, 113‒151; Коммуникативное поведение монашествующих 
в сербской речевой и социокультурной среде (ситуативная модель анализа). [В сб.:] 
Стернин, И. А., П. Пипер (ред.), Коммуникативное поведение славянских народов. Во-
ронеж, 2006, 28‒54; О некоторых аспектах коммуникативной культуры старообряд-
цев. [В сб.:] Стернин, И. А., П. Пипер (ред.), Коммуникативное поведение славянских 
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104‒153).  На ову област, ка ко по ка зу ју до са да шња ис пи ти ва ња ауто ра 
ово га ра да16, мо гу се при ме ни ти сва три мо де ла ана ли зе раз ра ђе на за по-
тре бе ис тра жи ва ња обе леж ја ко лек тив не  ко му ни ка циј ске лич но сти: си-
ту а тив ни, аспе кат ски и па ра ме тар ски. Сва три мо де ла обез бе ђу ју ком-
плек сност и си сте ма тич ност де скрип ци је ка ко у мо но лин гвал ној, та ко 
и у кон тра стив ној пер спек ти ви, при че му не ки од њих има ју стрикт но 
син хро ниј ску усме ре ност, док дру ги мо гу  на ћи при ме ну и у ди ја хро-
ниј ским кул ту ро ло шким ис тра жи ва њи ма. Ис тра жи ва ња у овом до ме ну, 
без об зи ра на ме то до ло шку схе му на ко јој се ба зи ра ју, има ју им пли-
цит но или екс пли цит но кон тра стив ни ка рак тер: де скрип ци ја и ана ли за 
по пра ви лу се вр ше из пер спек ти ве не ке дру ге ко му ни ка циј ске кул ту ре 
– на ци о нал не (нпр. би кул тур ни опис ко му ни ка циј ског по на ша ња срп-
ског и ру ског мо на штва) или со ци јал не (упо ре ђи ва ње ко му ни ка циј ске 
кул ту ре раз ли чи тих дру штве них гру па из дво је них по кри те ри ју му од-
но са пре ма ве ри и ду хов но сти или по ме сту у ор га ни за ци о ној струк-
ту ри Цр кве, нпр. пра во слав них и ате и ста, мо на ха и ла и ка, мо на штва 

народов. Воронеж, 2006, 97‒120; Древни руски манастирски типици као материјал 
за проучавање комуникативног понашања монаха. Црквене студије, 4, Ниш, 2007, 
339‒370;  Уставы российских монастырей XI‒XVII вв. как материал для изучения 
коммуникативной культуры монашествующих. [В сб.:] Стернин, И. А., Л. Шипелевич 
(ред.), Коммуникативное поведение славянских народов: русские, украинцы, белорусы, 
поляки, сербы. Warszawa, 2007, 75‒95; Патристички списи као извор за проучавање 
аскетске комуникативне културе. Црквене студије, 5, Ниш, 2008, 81‒105; Типици све-
тог Саве као извор за проучавање српске аскетске комуникативне културе. Стил, 8, Бе-
оград, 2009, 135‒146; Священные каноны Православной Церкви как источник для изуче-
ния сакральной коммуникативной культуры. Црквене студије, 6, Ниш, 2009, 249‒268; 
Литургическое возрождение и актуальные изменения в сербской сакральной комму-
никативной культуре. [В сб.:] Стернин, И. А. (ред.), Коммуникативные исследования 
2009. Теория коммуникации. Коммуникативное поведение. Воронеж, 2009, 37‒49; Цер-
ковно-певческие традиции как составляющая литургической коммуникативной куль-
туры Pax Slavia Orthodoxa. [В сб.:] Стернин, И. А. (ред.). Славянское коммуникативное 
поведение. Воронеж, 2010, 3‒13; Теоријско-методолошке основе проучавања сакралних 
комуникативних култура Pax Slavia Orthodoxa. Славистика, 14, Београд, 2010, 89‒95; 
Српска сакрална комуникативна култура као предмет лингвистичких истраживања. 
Научни састанак слависта у Вукове дане, 36/1, Београд, 2010, 73‒82; Комуникативна 
личност српског парохијског свештеника: методолошке схеме и резултати параме-
тарског истраживања. Црквене студије, 7, Ниш, 2010, 267‒283; О неким аспекти-
ма комуникативне културе свештенства у српској говорној и социокултурној средини. 
Стил, 9, Београд, 2010, 189‒200; Руска сакрална комуникативна култура XIX и XX века 
кроз призму књижевности и публицистике. Славистика, 15, Београд, 2011, 139‒148; 
О неким нормама и традицијама старообредничке комуникативне културе. Стил, 10, 
Београд, 2011, 195‒206; Књижевни текст као извор за проучавање српске сакралне ко-
муникативне културе (лингвистички и лингводидактички аспекти). Научни састанак 
слависта у Вукове дане, 40/1, Београд, 2011, 493‒503.
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и све штен ства, ста ро о бред ни ка и чла но ва ве ћин ске Цр кве у ру ској, 
одн. при пад ни ка бо го мо љач ког по кре та и про сеч них па ро хи ја на у срп-
ској сре ди ни). На по ми ње мо да су на ша ис тра жи ва ња у ко ји ма се по ре-
де по ја ве и еле мен ти вер бал не и не вер бал не са крал не ко му ни ка циј ске 
кул ту ре у срп ској и ру ској го вор ној и со ци о кул тур ној сре ди ни је ди на 
кон фрон та ци о но усме ре на ис пи ти ва ња вр ше на у окви ри ма по ме ну те 
ме то до ло шке па ра диг ме, та ко да по сто ји ши рок про стор за по ре ђе ње 
ру ског са ста њем у ко му ни ка циј ским кул ту ра ма дру гих сло вен ских (из 
аре а ла Pax Sla via Ort ho do xa и Pax Sla via La ti na), али и не сло вен ских 
на ро да. Овај при ступ, ко ји би смо услов но на зва ли ко му ни ка циј ско-лин-
гво кул ту ро ло шким, та ко ђе би (као и со ци о лин гви стич ки, опи сан у т. 
5.0.‒5‒2.2.), имао на гла шен екс тра лин гви стич ки ка рак тер. 

7. На по кон, пер спек тив ним нам се чи ни и кон фрон та ци о ни функ-
ци о нал но сти ли стич ки при ступ (о ста њу и ме то до ло шким па ра диг ма ма 
у упо ред ној сти ли сти ци сло вен ских је зи ка је згро вит, али ин фор ма ти ван 
при каз да је С. Гај да у: ГА Й ДА 2000: 47‒53). Раз лог за не по сто ја ње кон-
фрон та ци о них ис тра жи ва ња у до ме ну са крал них функ ци о нал них сти-
ло ва и жан ро ва у сло вен ским је зи ци ма ви ди мо у не у јед на че но сти ин тер-
пре та ци ја кључ них пој мо ва сти ли сти ке са кру ма (је дин ствен ре ли гиј ски 
стил или не ко ли ко из ди фе рен ци ра них сти ло ва ко ји оп слу жу ју са крал ну 
сфе ру) и ве о ма ра зно род ним так со но ми ја ма под сти ло ва и жан ро ва у ра-
зним на ци о нал ним тра ди ци ја ма (пре глед ин тер пре та ци ја и так со но ми ја 
са крал них сти ло ва, под сти ло ва и жан ро ва у пољ ској, ру ској и укра јин-
ској сре ди ни в. у: КОН ЧА РЕ ВИЋ 2012а). Ја сно је да би се за по тре бе кон-
фрон та ци о них про у ча ва ња мо ра ло узе ти је дин стве но и не про ти вреч но 
по ла зи ште ко је би би ло при хва тљи во за сва ки ис пи ти ва ни је зик по на-
о соб, а ко је је већ до жи ве ло по зи тив ну ва ло ри за ци ју на мо но лин гвал-
ном пла ну. Сма тра мо да би се за основ ну је ди ни цу ана ли зе у кон фрон-
та ци о ној сти ли сти ци за по тре бе те о лин гви сти ке мо гао узе ти са крал ни 
функ ци о нал но стил ски ком плекс ‒ ин тер а ци о на це ли на ко ја пред ста вља 
опо зит се ку лар ном функ ци о нал но стил ском ком плек су (о овом пој му 
де таљ ни је в. ТО ШО ВИЋ 2002: 94‒98), са да љим гра на њем на сти ло ве ко-
ји га кон сти ту и шу, под сти ло ве и жан ро ве у њи хо вом окви ру. Оквир на 
схе ма ана ли зе из гле да ла би ова ко (ита ли ком су озна че ни жан ро ви ко ји 
не ма ју ана ло га у се ку лар ној сфе ри): 1. на уч ни стил у обла сти те о ло ги је: 
(а) бо го слов ско-ака дем ски под стил: бо го слов ски трак та ти, ту ма че ња 
би блиј ских књи га, ту ма че ња све то о тач ких спи са, ве ли ки ка ти хи зи си, 
из ло же ња ве ре, оро си (са бор на од ре ђе ња ве ре), ис по ве да ња ве ре, те о-
ло шке мо но гра фи је, ди сер та ци је, на уч ни члан ци, при ка зи, ре цен зи је, 
пре гле ди, освр ти, ре фе ра ти, са оп ште ња, ди ску си је на те о ло шким ску-
по ви ма; (б) бо го слов ско-ди дак тич ки под стил: ди дак тич ке (дог мат ске 
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и мо рал не) про по ве ди, ди дак тич ке по сла ни це, ака дем ска пре да ва ња (на 
те о ло шким сту ди ја ма и у бо го сло ви ја ма), уџ бе ни ци, при руч ни ци, хре-
сто ма ти је, ком пен ди ју ми, те о ло шке ен ци кло пе ди је, бо го слов ски тер-
ми но ло шки реч ни ци, лек си ко ни; (в) бо го слов ско-по пу лар ни под стил: 
пред кр штењ ске ка ти хе зе, ка ти хе зе но во про све ће ни ма, пред брач не ка-
ти хе зе, ка ти хи зи си, по ле мич ки (апо ло гет ски и др.) спи си, ми си о нар ска 
пи сма, пи сма ду хов ним че ди ма, по пу лар на пре да ва ња о ве ри и ду хов-
но сти; 2. ад ми ни стра тив ни стил у сфе ри уну тар цр кве не ко му ни ка ци је: 
(а) за ко но дав но-прав ни под стил у сфе ри цр кве ног (ка нон ског) пра ва: 
ка но ни, ка но нич ке по сла ни це, ка но нич ки од го во ри на пи та ња, за кон ски 
про пи си у сфе ри цр кве ног и цр кве но-гра ђан ског пра ва, ди сци пли нар ни 
ти пи ци (пра ви ла ма на стир ског оп ште жи ћа и скит ског жи во та), од-
лу ке, ука зи, ди рек ти ве ор га на цр кве но за ко но дав не, суд ске и из вр шне 
вла сти, цр кве ни уста ви, ста ту ти цр кве них ор га ни за ци ја, уред бе, ре зо лу-
ци је цр кве них са бра ња (ску по ва); (б) по слов ни под стил у сфе ри уну тар-
цр кве не ко му ни ка ци је: уго во ри, спо ра зу ми и сл. до ку мен та, за пи сни ци 
са сед ни ца цр кве них ор га на и ор га ни за ци ја; (в) ди пло мат ски под стил 
у сфе ри де ло ва ња Цр кве на ме ђу на род ном пла ну: про то ко ли, уго во ри, 
кон вен ци је, ко ми ни кеи, ме мо ран ду ми, то мо си о да ри ва њу ауто ке фа ли-
је, мир на пи сма; (г) ин ди ви ду ал но-по тврд ни под стил ве зан за де лат ност 
кли ри ка (све ште но слу жи те ља, сту де на та и уче ни ка ду хов них шко ла) и 
уцр кве ње них ла и ка: ауто би о гра фи је, ди пло ме, све до чан ства, уве ре ња, 
по твр де, ка рак те ри сти ке, бла го сло ви (пре по ру ке ар хи је ре ја и је ре ја), 
ис по вед на пи сма кан ди да та за хи ро то ни ју; ис по вест; (д) ко ре спон ден-
циј ски под стил у сфе ри уну тар цр кве не ко му ни ка ци је: пи сма, мол бе, 
жал бе, из ве шта ји, ше ма ти зми, зах те ви, по зи ви, пу но моћ ја; 3. ин фор-
ма тив но-пу бли ци стич ки стил у сфе ри ин фор ми са ња и јав ног де ло ва ња 
(ми си је) Цр кве: (а) ин фор ма тив ни под стил: ин фор ма ци о не по сла ни це, 
хе ор то ло шки тек сто ви, кра ће ин фор ма ци је, ши ре ин фор ма ци је, хро-
ни ке, пре гле ди пи са ња вер ске штам пе (сај то ва, ра дио- и те ле ви зиј ских 
про гра ма и ста ни ца), са оп ште ња за јав ност цр кве них ор га на и ор га-
ни за ци ја, ин тер вјуи све ште них ли ца, из ве шта ји о до га ђа ји ма из жи во та 
Цр кве; (б) ана ли тич ки под стил: увод ни ци, ко мен та ри, освр ти, кри тич-
ки члан ци, при ка зи; (в) књи жев но пу бли ци стич ки под стил: ре пор та же, 
фељ то ни о ве ри, ду хов но сти, о жи во ту Цр кве; 4. раз го вор ни стил ка рак-
те ри сти чан за но си о це пра во слав ног со ци о лек та: ети ке циј ски жан ро ви 
по здра ва при су сре ту и на ра стан ку, обра ћа ња, мол бе, из ра жа ва ња са ве-
та, за хвал но сти, из ви ње ња, же ље, уте хе, са у че шћа, че сти та ња; 5.  књи-
жев но у мет нич ки стил у сфе ри ду хов но сти: (а) по ет ски жан ро ви: тро-
пар, кон дак, сти хи ра, дог ма тик, тро ји чан, му че ни чан, ир мос, ка та ва-
си ја, ка нон, дво пе снац, три пе снац, че тве ро пе снац, ака тист, на род на 
ду хов на (мо ли тве на) пе сма, и др.; (б) про зни жан ро ви: епи ди дак тич ке 
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(па не ги ри ци, над гроб не, по здрав не)  про по ве ди, епи де ик тич ке по сла ни-
це, ха ги о гра фи је, про ло шка ка зи ва ња (ра су ђи ва ње, со зер ца ње), из ре ке 
(мак си ме) и по у ке Ота ца и под ви жни ка, под ви жнич ки сто сло ви, мо-
ли тве ни днев ни ци, слу жбе (мо ли тво сло вља, чи но по сле до ва ња све тих 
Тај ни), при че, но ве ле, при по вет ке, ро ма ни са ду хов ном те ма ти ком (по-
дроб ни је о си сте му са крал них жан ро ва у на шој ин тер пре та ци ји в. у: 
КОН ЧА РЕ ВИЋ 2012г). 

8. На осно ву прет ход ног из ла га ња из ве шће мо сле де ће за кључ ке:

8.1. По сто је осно ви за из два ја ње кон фрон та ци о не те о лин гви сти ке 
у за себ ну област лин гви стич ких ис тра жи ва ња.

8.2. Ис тра жи ва ња у ко ји ма је те о не ма ter ti um com pa ra ti o nis на ве-
ћи ни је зич ких ни воа, из у зев лек сич ко-се ман тич ког и фра зе о ло шког, ну-
жно су огра ни че на на лин гви стич ку ти по ло ги ју и не мо гу на ћи ши ру 
при ме ну у кон фрон та ци о ним ис пи ти ва њи ма сло вен ских је зи ка.

8.3. Функ ци о нал на сти ли сти ка и екс тер на лин гви сти ка (ко му ни-
ко ло ги ја, лин гво кул ту ро ло ги ја и со ци о лин гви сти ка) пру жа ју бо гат ма-
те ри јал и од го ва ра ју ћу ме то до ло шку апа ра ту ру за кон фрон та ци о на ис-
тра жи ва ња са вре ме них сло вен ских је зи ка у сфе ри са крал ног. 
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Роман Левицкий

РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ 
КОНФРОНТАЦИИ: ИЗБРАННЫЕ ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА

Различия в составе и в функционировании религиозной лексики в разных 
языках проявляются в процессе передачи этой лексики в переводе, требующей 
зачастую применения особых переводческих техник. В статье демонстрируются 
разные переводческие приемы, нашедшие применение в ходе передачи 
религиозной лексики в переводах текстов русской художественной литературы 
на польский язык.

Ключевые слова: двуязычный словарь, лексика, лексикография, перевод, 
польский язык, русский язык.

Рассмотрение переводов дает весьма поучительный материал для 
исследования функционирования религиозной лексики в чужой куль-
турной среде. Сказанное относится, впрочем, не только к сфере рели-
гии, а, как уже неоднократно отмечалось, к переводу вообще; следстви-
ем любого решения на перевод являестя попытка создания текста на 
целевом языке, который призван функционировать в ином культурном 
контексте. Эта своеобразная «переадресовка» текста обязательно вле-
чет за собой определенные изменения в его структуре, которые только 
по наивному взгляду можно рассматривать как «отступления от ориги-
нала». Не иначе обстоит дело с текстами, насыщенными религиозной 
лексикой, если перевод осуществляется на язык народа, принадлежа-
щего к иной религиозной сфере. Исследование переводного материа-
ла приобретает здесь особую важность, так как в ходе переводческой 
работы выявляются возможности и ресурсы целевого языка, которые 
могут быть пригодны в условиях несовпадения употребляемой в двух 
языках религиозной лексики или, точнее говоря, в условиях асимме-
трии структуры семантических полей «религия» в этих языках. Таким 
образом, каждый перевод предстает перед нами как попытка межкон-
фессионального диалога. Переводной материал представляет собой на-
глядное свидетельство как реализованных, так и не реализованных, или 
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неправильно, неполно реализованных возможностей иноязычной пере-
дачи религиозной лексики.

Объектом анализа в настоящей статье являются переводы текстов 
художественной литературы. Следовательно, речь идет здесь не о сугу-
бо терминологическом использовании религиозной лексики, а о ее при-
сутствии в текстах общего, т.е. не специального назначения. Несмотря 
на то, что религиозная лексика может рассматриваться (и чаще всего 
так и происходит) как лексика специальная (см. oб этом, в частности: 
LEWICKI 2002b), ее функционирование в языке не ограничивается специ-
альной сферой коммуникации1. В художественных текстах религиозная 
лексика представляет собой средство, иллюстрирующее культурную 
значимость христианства для общенационального дискурса. Функция 
такой лексики в этих текстах иная, чем в специальной литературе. Во-
первых, эта функция не сводится к точному обозначению денотатов 
религиозной сферы жизни, как в специальных текстах, а включает не-
маловажный коннотативный элемент: религиозные лексические едини-
цы являются сигналами определенной культуры, обычаев, обществен-
ной среды, также стиля общения. Во-вторых, обозначение денотатов в 
целом подчинено стилистическим и сигнальным задачам, что приводит 
к своеобразной перестройке функциональной структуры этих единиц 
текста: на передний план выдвигается коннотативный смысловой ком-
понент. Следовательно, точность передачи денотативных значений в 
переводе таких текстов не является приоритетом. Названное своеобра-
зие налагает сильный отпечаток на особенности переводческих реше-
ний, в особенности, вызывает высокую частотность употербления тех 
переводческих приемов и техник, которые в переводе специальных тек-
стов имеют относительно небольшую степень пригодности.

В настоящей статье представлены избранные примеры переводче-
ских приемов, используемых при передаче русской религиозной лексики 
на польский язык. Опора на именно эту пару языков обоснована принад-
лежностью обоих национальных культур к разным частям христианства 
– восточному (православному) и западному (католическому). Исследова-
тельский материал взят из опубликованных переводов произведений рус-
ской художественной литературы на польский язык. Для анализа были 
избраны те лексические единицы в структуре текстов, которые – ввиду 
несовпадения обозначаемых ими объектов – требуют иных переводче-
ских решений, чем прямая лексическая эквивалентность.

1 Такое понимание религиозной лексики, как правило, лежит в основе и двуязыч-
ных словарей этой лексики, например: SZTOLBERG-BYBLUK 1994; ТАТАРИНОВ (и др.) 2012. 
Такие словари нельзя назвать переводными, хотя они и двуязычные. Здесь же нас инте-
ресует не специальный, а общеязыковой аспект религиозной лексики, а также скорее не 
ее системно-языковой статус, а текстовое (контекстное) употребление.



РОМАН ЛЕВИЦКИЙ: Русская религиозная лексика в переводческой … 155

Материал был собран в ходе подготовки Русско-польского слова-
ря «Христианство», вышедшего в свет в Варшаве в 2002 году (LEWICKI 
2002a). Словарь был задуман как переводной, т.е. дающий готовые для 
применнеия в переводе соответствия, также такие, которые не являются 
так называемыми «словарными эквивалентами», т.е. эквивалентами в 
понимании Я. И. Рецкера (2010: 13). Поэтому на правой стороне сло-
варной статьи даются в нем и неточные, приблизительные эквивален-
ты, и различного типа функциональные аналоги, и такие соответствия, 
применение которых возможно лишь при условии перестройки синтак-
сической структуры высказывания. 

Подобные случаи, нередкие в переводческой практике, традици-
онно определялись в русском переводоведении как «безэквивалентная 
лексика» (см., в частности: ЛАТЫШЕВ 1988: 103‒107). В современных 
разработках этот термин употребляется всё реже, по мере того как по-
нятие эквивалентности постепенно и неуклонно расширяется и выхо-
дит за рамки чисто лексической трактовки, а всё большую значимость 
приобретает исследования более крупных единиц перевода (о  понятии 
единицы перевода см., в частности: МИНЬЯР-БЕЛОРУЧЕВ 1996: 76‒90). 
Также и в настоящей статье переводческая эквивалентность рассматри-
вается как свойство сопоставляемых единиц текстов оригинала и пере-
вода, независимо от их размеров и языкового статуса. Такой подход по-
зволяет, в частности, разграничить разные виды эквивалентности: 

а) лексическую эквивалентность и эквивалентность более круп-
ных текстовых единиц;

б) в рамках лексической эквивалентности – «словарные» соответ-
ствия, т.е. эквивалентность, основанную на свойствах лексем (единиц 
языка) и эквивалентность, основанную на денотативном критерии, т.е. 
на вариативности обозначения предмета.

Рассмотрение передачи русской религиозной лексики в польских 
переводах позволяет увидеть многочисленные случаи эквивалентности, 
основанной на соответствиях «словарного» типа, которая появляется 
при лексических единицах, обозначающих общехристианские понятия 
и предметы, свойственные христианской религии вообще. Они не будут 
предметом рассмотрения в настоящей статье. Анализ остальных слу-
чаев эквивалентности позволяет выделить следующие переводческие 
приемы:

• обобщение, т.е. генерализацию,
• описательныый перевод, т.е. перифразу,
• метонимический перевод, 
• конкретизацию,
• приблизительный перевод,
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• опущение,
• конверсивный перевод,
• перевод с использованием неологизма. 

Обобщение, т.е. генерализация, описанная уже многократно (на-
пример: КОМИССАРОВ 1990: 175‒176), применяется прежде всего для пе-
редачи названий православных богослужений, песнопений и монасты-
рей, а также священнослужителей; речь идет о названиях, не имеющих 
соответствий в католическом обиходе, и поэтому лишенных эквивален-
тов в польском языке:

слышала ты, что за всенощной сегодня читали? (М. Салтыков-Щедрин, 
Господа Головлевы)
Czy słyszałaś, co dzisiaj czytano podczas nabożeństwa? 

Потом к вечерне, а вечером опять рассказы да пение. (А. Островский, 
Гроза)
Potem – znowu nabożeństwo w cerkwi, a wieczorem – gawędy i śpiewy. 

он понизил сорвавшийся голос, и тогда, рядом со словаит девятой 
кафизмы, потекли всхлипывающие слова двух голосов. (М. Горький, 
Дело Артамоновых)
ściszył rwący się głos i wówczas równolegle ze słowami psalmu popłynęły 
słowa dwu łkających głosów.

Наталья Кирилловна, как роза осенью, расцвела в лавре. (А. Толстой, 
Петр Первый)
Natalia Kiriłłowna zakwitła w klasztorze, jak róża o jesieni.

Приставили его к иеромонаху Нилу. (А. Толстой, Неверный шаг)
Został przydzielony do ojca Niła.

Однако наряду с этими, наиболее типичными и частотными случаями, 
зарегистирировано применение генерализации для передачи других 
лексических единиц, называющих специфичные православные реалии:

Над лаврой непрестанно гудел праздничный перезвон. (А. Толстой, Петр 
Первый)
świąteczne dzwonienie bez ustanku huczało nad ławrą.

над головой трезвонили все московские сорок сороков. (Б. Пастернак, 
Доктор Живаго)
nad głową dzwoniły cerkiewne dzwony.

Говеющие прошли к утрене. (Б. Пастернак, Доктор Живаго)
Wierni szli na jutrznię.
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Праздничный православный перезвон отличается особой звуковой 
структурой: последовательным употреблением большошо, среднего и 
малого колокола. Этот элемент значения и, вслед за ним, элемент описы-
ваемой ситуации, в обобщенном переводе с помощью слова dzwonienie 
утерян. Торжественным характером отличается также трезвон, в то 
время как в переводе сохранен лишь общий денотативный элемент.

Особо интересен последний случай, где русское слово говеющие 
передано с помощью слова wierni ‘верующие’, т.е. без указания на вид 
действий этих людей. Генерализация применена здесь в связи с отсут-
ствием в польском языке глагола, охватывающего в своем значении все 
составные элементы значения русского глагола говеть, который вслед-
ствие этого вызывавет при переводе сильные затруднения. Думается, 
что как многообразие способов его передачи в переводах, так и разли-
чия в результатах переводческих решений стоят более детального опи-
сания в отдельной статье.

Описательныый перевод, т.е. перифраза, представляет собой 
прием, состоящий в передаче смысла единицы оригинала с помощью 
развернутого описания (ЛАТЫШЕВ 1988: 105‒106). Отличительной чер-
той этого приема является его результат в виде увеличения объема 
перевода, что в переводческой литературе получило название ампли-
фикации. Наблюдается передача лексической единицы с помощью сло-
восочетания, иногда весьма распространенного, содержащего описание 
денотата:

Отказались от Него ученики, отказались апостолы, отказались жены-
мироносицы. (А. Куприн, Листригоны)
Wyparli się go uczniowie, wyparli apostołowie, wyparły niewiasty, które 
namaściły ciało jego mirrą.
На Святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над 
городом. (И. Бунин, Чаша жизни)
W tygodniu świątecznym i po świętach całymi dniami rozgłośnie biły 
wszystkie dzwony nad miastem.
И март разбрасывает снег на паперти толпе калек. (Б. Пастернак, Доктор 
Живаго)
A marzec w krąg rozrzuca śnieg, tłum kalek kruchty obsiadł brzeg. 

Первый из приведенных выше случаев наиболее выразителен, так как 
размер амплификации здесь особенно велик. Однако два остальных 
случая также можно рассматривать как примеры описательного пере-
вода, поскольку в них переводчику удалось преодолеть отсутствие эк-
вивалента с помощью описания денотата: трезвонили – rozgłośnie biły; 
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паперть – brzeg kruchty, и таким образом избежать информационного 
обеднения, столь характерного для описанной ранее генерализации.

Следующий пример показывает, что описательный перевод может 
иметь особый характер, состоящий в изменении образа. Можно сказать, 
что сущность приема остается такой же (описательная передача значе-
ния исходной единицы текста), однако в этом описании активируются 
другие элементы ситуации, а именно те, которые свойственны и като-
лическому обряду:

они, так же, как Кити, стояли под венцом с любовью, надеждой и страхом 
в сердце (Л. Тостой, Анна Каренина)
podobnie jak Kitty, stały przed ołtarzem z miłością, nadzieją i obawą w sercu. 

В результате применения приема описательного перевода образ может 
вовсе исчезнуть, несмотря на многословие перифразы:

их втихомолку кропили богоявленскою водой, которая (…) нимало не 
утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения 
креста (Н. Лесков, Однодум)
aby (…) pokropić je cichaczem wodą święconą, która (…) nie psuje się i nie 
traci nic ze swej mocy cudownej, jakiej nabiera w święto Zjawienia Pańskiego 
podczas błogosławieństwa w cerkwi.

Метонимический перевод, как неоднократно указвывалось, име-
ет многообразные проявления, объединенные смежностью выражае-
мых в оригинале и в переводе значений, и представляет собой довольно 
часто используемый прием2. Его структурной основой является измене-
ние синтаксической конструкции, вследствие чего отпадает необходи-
мость поиска лексического эквивалента для данной единицы исходного 
текста. Поэтому он носит иакже название метонимической замены:

Мне сильно хотелось быть жезлоносцем у архиерея.
Strasznie chciałem trzymać pastorał za biskupem.

Нет необходимости поиска лексического эквивалента для слова жезло-
носец (а это затруднительно), так как вследствие изменения конструк-
ции в переводе вместо лица называется действие лица: trzymać pastorał  
‘держать жезл’.

К Красной горке ждем последний ответ. (Н. Лесков, Соборяне)

2 Метонимический перевод представляет собой вид способа, именуемого смыс-
ловым развитием (РЕЦКЕР 2010: 51‒52) или модуляцией (КОМИССАРОВ 1990: 176‒177) и 
состоящего в применении названия, находящегося в логической связи с выражением, 
употребленным в оригинале.
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Po Wielkanocy oczekujemy ostatecznej odpowiedzi.

Красная горка это первая неделя после Пасхи, в русской право-
славной традиции время свадеб. Передать эту информацию с помощью 
лексического эквивалента невозможно. Затруднение разрешается с по-
мощью отнесения к названию праздника Пасхи (по временнóй смежно-
сти: вместо названия периода времени используется название праздни-
ка, вслед за которым начинается этот период времени).

Уж вечерню скоро стоять. (А. Толстой, Петр Первый)
Niedługo wieczorne nabożeństwo…

Название действия (стоять вечерню) заменяется названием события 
(nabożeństwo ‘богослужениe’).

Особым случаем метонимического перевода является замена на-
зываемой в тексте фазы дейсвтия. Такие случаи в переводческой прак-
тике приходится наблюдать не часто, тем более интересен следующий 
случай, в котором название движения (подойди) заменяется в перево-
де названием принятия благословения, т.е. действия, непосредственно 
следующего за движением: сначала человек подходит к благословению 
(первая фаза события), затем принимает благословение (вторая фаза).

не бойся, подойди под мое благословение (А. Пушкин, Капитанская 
дочка)
Nie lękaj się, przyjm moje błogosławieństwo! 

И еще несколько примеров метонимических замен. 

Здесь могло быть в древности какое-нибудь языческое капище не из-
вестных идолопоклонноков, место их священнодействий и жертво при-
ношений. (Б. Пастернак, Доктор Живаго)
Mogła tu być w dawnych czasach jakaś świątynia pogańska, gdzie odprawiano 
obrzędy i składano ofi ary.
мать Тиверзина, в то время выпускница епархиалка, за которую он 
сватался, отказала ему. (Б. Пастернак, Доктор Живаго)
matka Tiwierzina, która w owych czasach ukończyła właśnie szkołę parafi alną, 
dała mu kosza.

Конкретизация обычно описывается как замена, состоящая в 
использовании в переводе выражения с более узким денотативным 
значением, чем значение исходного выражения (см., в частности, КО-
МИССАРОВ 1990: 173‒174). Однако, случаи конкретизации при переводе 
религиозной лексики своеобразны, нестандартны. По-видимому, как 
конкретизацию можно рассматривать также замену иносказательного 
названия прямым, как в следующем примере:
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Языком лепечу слова, а на уме совсем не то: точно мне лукавый в уши 
шепчет. (А. Островский, Гроза)
Język miele wyrazy, a głowa zajęta czym innym. Jakby mi szatan do ucha 
szeptał.

Упомянутое уже слово говеть (и родственные образования) также по-
казывает в переводе случаи конкретизации, когда оно передается с по-
мощью употребления выражений, называющих отдельные действия по 
духовной подготовке к таинству причащения, как это видно в следую-
щем отрывке, где таким действием является исповедь:

Говели в приходе. С тех, кто в Великом помту не успевал отговеться, 
батюшка на Святой, обходя с крестом избы, брал по 15 копеек. (А. Чехов, 
Мужики)
Do wielkanocnej spowiedzi chodzili do parafi i. Od tych, którzy w czasie 
Wielkiego Postu nie zdążyli odbyć spowiedzi, pop przy obchodzie chat przed 
Wielkanocą brał po piętnaście kopiejek.

Приблизительный перевод (называемый также апроксимацией 
или семантическим сдвигом) наблюдается не так часто, скорее всего, 
ввиду того, что вследствие его применения происходит определенная 
фальсификация описываемой действительности, подмена денотатов. 
Оправданием его применения может быть незначительность информа-
ционных потерь – как можно предполагать, именно оценка переводчи-
ком потерь как несущественных делает такой прием допустимым: 

Он не выражал ни удовольствия от того, что женится скоро, на Красной 
горке, ни желания повидаться с невестой. (А. Чехов, В овраге)
Nie okazywał zadowolenia z tego, że żeni się tak prędko, w niedzielę 
przewodnią, nie objawiał też chęci zobaczenia się z narzeczoną.

Вместо помещения события в период времени (на Красной горке) полу-
чаем его помещение в следующее воскресение после Пасхи, т.е. в день, 
завершающий этот период (w niedzielę przewodnią).

Обращаю к Тебе, Всевидящий и Всеблагий, свою насущную молитву. (Ч. 
Айтматов, Плаха)
kieruję ku Tobie, Boże Wszechwiedzący i Łaskawy, moje nieustanne modły.

Атрибут Бога, называемый в оригинале, содержит сему наблюдения, от-
сутствующую в названии Wszechwiedzący ‘всезнающий’, несмотря на их 
семантическую близость. Однако, по-видимому, для содержания этого 
фрагмента информационная потеря представляется незначительной и не 
влияющей на прагматический потенциал высказывания героя.
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Опущение названия бывает иногда самым разумным выходом из 

затруднительного положения, а информационная потеря оказывается за-
частую столь незначительной, что не оправдывала бы долгих поисков эк-
вивалента исходного названия. Поэтому случаи пропуска названия при 
переводе религиозной лексики оказываются довольно частотными. Этот 
факт лишний раз подтверждает ту важнейшую для переводоведения ис-
тину, что переводу подлежит текст, а не единицы языка. Следовательно, 
вопрос «Как перевести такое-то слово?» можно рассматривать лишь как 
мыслительное сокращение; строго говоря, этот вопрос поставлен непра-
вильно, если слово не помещено в многогранный контекст его употре-
бления. В следующих фрагментах пропускаются единицы текстов, по-
казывающие известную степень семантической избыточности в данных 
контекстах. Эта избыточность и делает возможным их опущение.

Мать бросилась на колени перед кивотом с образами, молилась и 
плакала. (С. Аксаков,  Детские годы Багрова-внука)
Matka padła na kolana przed świętymi obrazami, modliła się i płakała.
надо всей этой теснотой, говором, гамом и скрипом телег гудит 
праздничный звон к обедне (И. Бунин, Я всё молчу)
nad całym tym tłokiem, gwarem, zgiełkiem i skrzypieniem kół huczy 
odświętne bicie dzwonów
матери было очень грустно, что она не услышит заутрени Светлого 
Христова Воскресения. (С. Аксаков, Детские годы Багрова-внука)
Matce było nader smutno że nie będzie na jutrzni.
В церкви отходила обедня, зазвонили к «Достойно». (М. Шолохов, Тихий 
Дон)
W cerkwi odprawiano nabożeństwo, dzwoniono właśnie.

К метонимической замене близок конверсивный перевод. Как извест-
но, конверсия состоит в изменении точки зрения в описании ситуации 
(КОМИССАРОВ 1990: 65‒66). Эта точка зрения может выражаться в раз-
ном определении фигуры и фона, как в следующем примере, где одно 
и то же движение рассматривается по-разному: в оригинале – как по-
кидающее некоторое пространство изнутри, в переводе – как оставля-
ющее позади некоторую границу, барьер (наблюдателю виден только 
этот барьер):

Два священника вынесли из алтаря иконы Спасителя и Богородицы. (А. 
Куприн, Анафема)
Dwaj duchowni wynieśli zza ikonostasu ikony Zbawiciela i Matki Boskiej.

Неологизмы как средство перевода религиозной лексики встре-
чаются сравнительно редко, что в известной степени объясняется упо-
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мянутым выше ее специальным характером. К тому же риск неудачного 
словообразования, а иногда и неправильного понимания чрезвычайно 
высок. В материале для словаря оказался всего один случай этого типа:

все протягивали руки к иконе, жадно глядели на нее и говорили, плача: 
Заступница, матушка! Заступница! (А. Чеxов, Мужики)
wszyscy wyciągali ręce ku ikonie, żarliwie wpatrywali się w nią i wołali z 
płaczem: – Matko Najświętsza, Obronicielko nasza!

Слово Obronicielkа представляет собой авторский неологизм, образо-
ванный по подобию слова Pocieszycielka, которое активно употребляет-
ся в молитвах и песнопениях как обращение к Богородице.

Все представленные выше случаи иллюстрируют успешное на-
хождение (установление) эквивалентности переводчиками в условиях 
отсутствия прямого словарного эквивалента. Однако кроме того, заре-
гистрирован ряд случаев неправильного подбора транслята, вследствие 
чего появляется переводческая ошибка. Она состоит чаще всего в изме-
нении описываемой в оригинале действительности (отсутствии денота-
тивной или коннотативной эквивалентности перевода):

Было предложение венчаться на Красную горку. Свадьбу по Лариной 
просьбе опять отложили. (Б. Пастернак, Доктор Живаго)
Zamierzali wziąć ślub w drugim tygodniu wielkopostnym, ale na prośbę Lary 
wesele znów odłożono.

Упомянутая Красная горка охватывает, как уже было сказано, период 
первой недели после Пасхи, в то время как в переводе речь идет о вто-
рой неделе Великого поста. Решение переводчика тем более удивитель-
но, что во время Великого поста вообще не принято играть свадеб, так 
что первоначальное намерение венчаться в это время могла бы изме-
нить характеристику персонажей, указывая на их невежество.

прозектор их больницы – запойный пьяница. Бог его знает, как он за это 
примется. (Б. Пастернак, Доктор Живаго)
szpitalny prosektor to zdeklarowany pijak. Licho wie, jak on to robi.

Ввиду постоянного опьянения прозектора добросовестное исполнение 
им своей обязанности представляется невозможным; этот смысловой 
компонент оригинального высказывания сохранен в переводе: licho wie 
обозначает ‘неизвестно, трудно догадаться’ (неодобрительно). Однако 
смысл оригинального высказывания этим не исчерпывается: надеяться 
на положительный результат его действий можно лишь уповая на Бога. 
Этот компонент смысла теряется.

Рассмотрение приемов, применяемых в ходе перевода произве-
дений художественной литературы при передаче религиозной лексики, 
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показывает значительную степень их разнообразия. Особенно часто 
применяемым приемом, к тому же отличающимся внутренней диф-
ференциацией, оказывается метонимический перевод. Выбор приема 
переводчиком во многом определяется особенностями функцонирова-
ния религиозной лексики в художественном тексте, предоставляющими 
переводчику относительно широкий круг возможностей. Можно пола-
гать, что в случае специального богословского текста переводческие 
техники оказались бы в значительной степени отличными. И тем не 
менее, учет указанных техник и возможностей передачи в переводном 
словаре представляется целесообразным.
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Роман Левицки

РУСКА ЛЕКСИКА ИЗ РЕЛИГИЈСКЕ СФЕРЕ У ТРАДУКТОЛОШКОЈ 
КОНФРОНТАЦИЈИ: НЕКИ ПРЕВОДИЛАЧКИ ПОСТУПЦИ

Резиме

У раду се анализирају преводилачки поступци који се користе при транспоновању 
руске лексике из религијске сфере на пољски језик. Културолошка релевантност 
овог проблема додатно се актуализује чињеницом да два језика опслужују различите 
хришћанске традиције – источну (православну) и западну (римокатоличку). Као 
материјал за анализу аутору су послужили преводи дела руске уметничке књижевности 
на пољски језик, као и лексикографска решења примењена у Руско-пољском речнику 
хришћанства (аутор Роман Левицки, 2002). Разматрају се проблеми превођења 
нееквивалентне лексике и дају оптимална решења, до којих се долази применом таквих 
преводилачких поступака као што су апстракција, генерализација, описни превод 
(парафраза), метонимијски превод, конкретизација, приближни превод, изостављање, 
конверзивни превод, превод са коришћењем неологизма.
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ТЕОНИМИ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ*

У првом делу рада износе се могући правци истраживања лексичких 
јединица у функцији хришћанских теонима и питања у вези с њиховим 
истраживањем. Најпре се термин теоним прецизније одређује. Потом следи 
анализа појединих теонима у савременом српском језику, њихове структуре, 
творбеног састава и семантике појединих од њих. Многи теоними настали су 
онимизацијом лексема из општег лексичког фонда. Значење теонима код ових 
лексема углавном није забележено у српским лексикографским једнојезичним 
публикацијама.

Кључне речи: теоним, изворно теонимска лексема, нетеонимска лексика, 
општи лексички фонд, значење, творбена структура.

1. Термин теоним употребљава се већ дуго у лингвистичким 
(претежно етимолошким), а нарочито у историјско-етнолошким 
истраживањима. При употреби овог термина у истраживањима на 
српском језику (нпр. ГАЦОВИЋ 2000; ЛОМА 2000; ИЛИЋ 2002; САВИЋ 2010), 
он се обично не дефинише, а на основу контекста у којима је употребљен 
може се закључити да се односи на име било ког божанства у било којој 
религији, укључујући многобоштво.1 Постојећа дефиниција теонима 
као „личног имена божанства било ког пантеона” (в. ПОДОЛЬСКАЯ 1988: 
124), оправдава овакво коришћење термина. Када се, пак, он употреби 
само за одређену тематску групу оваквих лексичких јединица, потребно 
је нагласити на шта се тачно односи. У монографији о агионимима у 

* Рад је настао у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог 
српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног 
језика САНУ (178009), који у целини финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Представља допуњен и адаптиран текст 
реферата изложеног на ΙΙ међународном научном симпозијуму Славянские языки и 
культуры в современном мире, одржаном у Москви, од 21–24. марта 2012. године.

1 Погрешно је употребљен термин теоним за име Св. Сава (АЈДУКОВИЋ 2012: 71). 
Ова лексема, наиме, спадала би у агиоантропониме (о овим лексемама в. БУГАЕВА 2007: 
27–57; БАЈИЋ 2010: 232–234).
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православној средини наведено је да се термин теоним у православној 
традицији односи не само на имена Бога, него и Богородице и Светих 
Ангела (в. БУГАЕВА 2007: 24).

1.1. При изучавању православне и уопште хришћанске ономастике 
садржај овог термина би требало додатно ограничити, ради његове веће 
прецизности и транспарентности, у том смислу што је он настао од грчке 
речи Θεός ‘Бог’. Под термином теоним, дакле, требало би подразумева-
ти било коју језичку јединицу која је у функцији називања (само) Бога 
или обраћања Богу, и то онаквог каквим се он схвата у хришћанству, а 
за наше истраживање ‒ првенствено православном. Конкретно, то може 
бити обраћање или назив за Свету Тројицу или појединачно за некога 
од три Лица Свете Тројице (Оца, Сина, Светог Духа).

Што се тиче лексичких јединица које, као што смо напоменули, 
Бугајова такође сврстава у теониме, сматрамо да би их требало издвојити 
и изучавати као посебне тематске групе лексема. Тако, следећи и ина-
че уобичајено формирање термина ‒ према грчком језику ‒ за називе 
и имена Богородице предложили бисмо термин теотоконими (од грч. 
Θεοτόκος ‘Богородица’), а за називе и обраћање Ангелима ‒ термин ан-
гелоними (од грч. ἄγγελος ‘весник’).

1.2. У првом делу рада изложићемо постојећи теоријски оквир, 
који се састоји из представљања општих корака и проблема у вези 
са изучавањем теонимске лексике језика хришћанског света (МУСО-
РИН 2008). Ово сматрамо неопходним уводом у други део рада, у коме 
дајемо делимичну структурну и творбено-семантичку анализу теонима 
у српском језику. Лексичке јединице које представљају материјал за ову 
анализу ексцерпиране су из текстова из области православне духовно-
сти, а један део њих је из једнојезичних речника савременог српског 
језика: Речника српскохрватског књижевног и народног језика Српске 
академије наука и уметности (РСАНУ), Речника српскохрватскога 
књижевног језика (РМС) и Речника српскога језика (РСЈ).2

2. Мусорин (2008) је изложио осам општелингвистичких корака 
у вези са постављањем и решавањем проблема и задатака који прате 
изучавање теонимске лексике језика хришћанског света. Изложићемо 
и допунити ове кораке и задатке у наставку, илуструјући их, пре-

2 Материјал за ово истраживање узет је из обимнијег материјала прикупљеног за 
шире истраживање лексике из сфере православне духовности уопште. Осим наведених 
лексикографских, ту су и други основни извори: Охридски пролог св. Николаја Жичког 
(ВЕЛИМИРОВИЋ 1999) и поједина дела св. Јустина Ћелијског (в. ПЈЕВАЧ 2006), као и 
двојезични речници и друге публикације речничког типа (ДОБРИЋ 2004; ЈАНДРОКОВИЋ 
2007; КОНЧАРЕВИЋ ‒ РАДОВАНОВИЋ 2012; НОВАКОВИЋ 2008; СТОШИЋ 2006). 



РУЖИЦА ЛЕВУШКИНА: Теоними у савременом српском језику 169

ма потреби, појединим примерима из савременог српског језика и 
интерпретацијама прихваћеним у српској лингвистици.

2.1. Тешкоћа која прати први корак који овај аутор наводи, сматра-
мо, важи не само за изучавање теонима, него и за изучавање лексике из 
сфере православне духовности уопште. Наиме, тај корак је састављање 
што потпунијег списка лексема које припадају овој лексичко-тематској 
групи. Тешкоћа се састоји у томе што постоји не мали корпус ретке, 
па и оказионалне лексике и увек је присутна вероватноћа да један део 
материјала остане необухваћен истраживањем.

Додали бисмо још једну тешкоћу при састављању што потпунијег 
списка ових лексичких јединица: велика обимност текстова из којих би 
оне могле да се ексцерпирају.

2.2. Као други проблем и задатак, према мишљењу Мусори-
на, поставља се одвајање општехришћанског елемента, тј. лексике 
својствене свим језицима хришћанског света и оне која је карактери-
стична само за конкретни језик и повезана са посебном националном 
културом. Када је реч о теонимској лексици, добар њен део у сло-
венским, романским и германским језицима чине позајмљенице или 
калкови, те се у изучавању ових лексема подразумева и осветљавање 
њихових узајамних дотицаја и веза. Аутор, између осталог, наводи при-
мер украјинског и белоруског језика, у којима је теонимска лексика 
формирана добрим делом под утицајем пољског језика.

У зависности од врсте текста у функционалностилском смислу 
(нпр. научни богословски текст, богослужбени, административно-прав-
ни и др.), као и у зависности од тога у окриљу које конфесије је поникао 
текст (нпр. православне или римокатоличке), у разним језицима, па чак 
и у једном истом језику ‒ може се користити различита лексема. На при-
мер, у текстовима из сфере православне духовности на српском језику, 
нарочито оним који припадају научном функционалном стилу, више ће 
бити позајмљеница и калкова из грчког језика, док ће у римокатоличким 
текстовима исте функционалностилске припадности ‒ више бити ла-
тинизама. Било би занимљиво изучити и то која је теонимска (и друга) 
лексика у оваквим текстовима иста, а која се разликује и због чегa.

2.3. Трећи задатак у вези са овим лексичким јединицама јесте 
одређивање и опис њихових граматичких специфичности у раз-
ним језицима. Добар део теонима, као што ћемо видети, образован је 
онимизацијом лексема из општег лексичког фонда (дакле, нетеонимског 
значења), путем метафоричког преношења. Таква лексема, добијајући 
функцију теонима, добија и неке додатне карактеристике. Да наведемо 
овде само пример лексеме отац која се, кад се односи на Бога, тачније 
прву Ипостас Свете Тројице ‒ пише великим почетним словом: Отац и 
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нема граматичку категорију множине, за разлику од лексеме из општег 
лексичког фонда из које је и настала. Исто важи и за неке друге лексич-
ке парове (в. у целини 3.1).

У текстовима из сфере православне духовности на српском језику 
у номинативу једнине теонима Христос у већини случајева строго се 
чува наведени, изворни облик из грчког језика, иако се наставак -ос 
губи у косим падежима (Христа, Христу итд.). Стандарднојезичка 
норма одобрава употребу и облика Христ у номинативу једнине, тако 
да се он у разним текстовима, првенствено профаног карактера, може 
употребити и употребљава се, што није случај са текстовима из сфере 
православне духовности.

2.4. Следећи проблем јесте: да ли постоје теоними који се 
употребљавају само у неким врстама текстова, а у другима не и, ако је тако, 
који су то текстови и који теоними? Овде Мусорин издваја три групе.

У првој, по његовом мишљењу најбројнијој групи, јесу лексеме 
које се активно употребљавају како у сакралним, тако и у текстовима из 
секуларне сфере, различитих садржаја (Бог, Господ, Творац, Спаситељ, 
Судија итд.).

Другу групу чине лексичке јединице чија је употреба ограничена 
само на неке текстове. Овде се као пример наводи лексема Сущий (на 
српском језику овај теоним преводи се синтагмом: Онај Који Јесте), 
која се сусреће једино у Другој посланици Св. Јована Богослова (2,13) и 
тумачењима у вези са њом.

Трећу групу чине теонимски оказионализми. Чини нам се да би 
ова група могла бити такође веома бројна, премда би ово наше начел-
но запажање свакако требало проверити истраживањем на обимнијем 
материјалу.

Постоје и теоними који се никада не употребљавају у црквеним 
текстовима, већ су формирани и функционишу у оквирима религијског 
духовног фолклора или припадају индивидуалном књижевном 
стваралаштву. Чини се да су управо ови теоними до сада били и 
најинтересантнији за лингвистичку анализу. На руском језику 2011. го-
дине објављена је докторска дисертација на ту тему (СОЛОМОНОВ 2011). 
Управо такви теоними помињу се и у неким радовима на српском језику 
које смо већ поменули (ЛОМА 2002; ГАЦОВИЋ 2000). Но, они излазе из 
оквира нашег истраживања овде и не садрже се у нашем материјалу.

2.5. Према мишљењу Мусорина, није безначајно испитати ни кван-
титативне карактеристике теонима, тј. фреквентност њихове употребе. 
Најфреквентнији теоними, наиме, нису истовремено и најзначајнији с 
тачке гледишта религије и културе (да додамо: и лингвистике). Помену-
ти теоним Сущий (Онај Који јесте) у текстовима се, видели смо, веома 
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ретко сусреће, а врло је важан. Наиме, то је у хришћанској традицији 
јединствено самоименовање Божије.

Такође, могла би се истражити и фреквенција појављивања теонима 
не само у сакралним, него и у текстовима из секуларне сфере. Или, кад су 
у питању теоними који се појављују ретко, или теоними-оказионализми, 
истражити: у каквом тексту, када, зашто и сл. се појавио тај „необичан” 
теоним. И, затим: да ли се исти користи и даље или остаје на нивоу ока-
зионализма. А ако се користи, у текстовима којега жанра и сл.

2.6. За поједине језике карактеристичан је и висок степен 
варијантности теонимске лексике. То је нарочито присутно у језицима 
у којима се израженије преплићу, на пример, римокатоличка и право-
славна традиција. Тако ће, на пример, римокатолик за Бога на српском 
језику рећи Господин, а православац Господ.

У српском језику, истина, све ређе, сусреће се још увек варијантност 
на нивоу порекла лексеме из српско- односно рускословенског језика 
(на пример Саздатељ и Создатељ). У другом делу рада навешће се 
примери и са другим типовима варијантности.

2.7. Коначно, у истраживању теонима треба обратити пажњу на 
њихов творбени потенцијал у разним језицима. Највећу творбену про-
дуктивност у руском (а и у српском) језику има лексема-теоним Бог. 
Према подацима М. Гочанин (2007: 76), која је представила семантичко-
деривационо гнездо ове лексеме, од ње је формирано 220 именица, 121 
придев, 19 глагола и 22 прилога. Творбену продуктивност ове лексеме у 
савременом српском језику потврђује и анализа сложеница са овом ком-
понентом на материјалу Омилија св. Николаја (Велимировића), ауторке 
Наташе Драгин (2007), као и анализа сложеница на материјалу Философ-
ских урвина св. Јустина (Поповића), ауторке Зорице Никитовић (2009). 
Продуктиван је и теоним Христос (христољубље, христољубив, Хри-
стослав, антихрист, хришћанин, Христослов3, христоцентричан итд.).

2.8. Све што је речено односи се на синхронијске карактеристике 
теонима. Према мишљењу Мусорина, било би интересантно посматра-
ти их и дијахронијски, нпр. како је, када и на који начин неки теоним 
изашао из употребе, изменио значење, како је замењен новим и сл. 
Или, како је и када одређена лексема у неком језику постала теоним. 
Ово су питања која, како каже аутор, нису добила довољно простора 
за изучавање у оквирима иначе развијених дисциплина ‒ историјске 
лексикологије и лексикографије.

3 Овако је назван св. Јустин (Поповић) у наслову једне збирке његових сабраних 
дела (в. ПОПОВИЋ 2007).
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3. Теониме у савременом српском језику (из нашег материјала) 
можемо најпре поделити на две веће групе:

 I. изворно теонимска лексика,
II. теонимска лексика настала од нетеонимске путем метафорич-

ког преношења.
Могу се констатовати неке опште карактеристике обе групе: у првој 

се налази мањи број лексема чија је употреба фреквентнија (сусрећу се 
и у неким текстовима секуларне сфере). Такве су, на пример, лексеме: 
Бог (Отац), Господ, Творац, Спаситељ, Исус, Христос, Света Тројица, 
Отац небески. Ту су и неке мање фреквентне лексеме које се не срећу 
или се ретко срећу у текстовима секуларне сфере: (Све)Вишњи, Месија, 
Светвор(ац), Саваот, Син Божији, Велики Савет (= Света Тројица), 
Син Човечији, Свечовек, (Бог) Слово (Божије / Превечно), Логос, Реч 
(Божија), Свебиће, Емануил, Јахве и др.

Друга група лексема далеко је бројнија и представља отворени 
скуп у који увек могу да уђу нови чланови и у коме је и не мали број 
оказионализама. Наиме, могуће је обратити се Богу на разне начине, 
употребљавајући и многе лексеме из општег лексичког фонда, те је и 
стога у питању релативно велики лексички скуп.

Будући да се ове и друге лексеме (које ћемо навести даље) у овој 
целини односе на Бога или на једну од Ипостаси Свете Тројице – пишу 
се у већини случајева (у литератури православно-духовног садржаја) 
великим почетним словом. То је уједно и њихова формална маркира-
ност у односу на исте лексеме које се без ове ознаке могу односити на 
било коју особу мушког пола, ређе и на неки апстрактни појам.

Пошто важећи правопис савременог српског језика не одређује 
прецизно писање великог и малог почетног слова ових лексема, оне се 
сусрећу и са малим почетним словом. У том случају видљиво је из кон-
текста да се дата реч односи на Бога као Свету Тројицу или (само) на 
једну од Ипостаси Свете Тројице.

3.1. Према значењу, ове лексеме углавном су у вези са односом 
Бога / Христа према човеку, ређе и према творевини, свету уопште. Ве-
лики део њих припада, као што је речено, општем лексичком фонду 
(нпр. Јунак, Домаћин, Господар, Отац, Родитељ, Учитељ, Владар, Ле-
кар, Заступник, Победник, Добротвор, Помоћник итд., а затим и: Љубав, 
Мудрост, Светлост, Окриље, Основ, Темељ, Начело, Окрепљење, Чи-
стота, Извор, Штит, Заклон, Источник, Исток, Прибежиште, Све-
док, Станица). Ове лексеме, у односу према лексемама из општег лек-
сичког фонда од којих су настале, поменули смо, маркиране су и тиме 
што немају облике множине.
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У описним речницима савременог српског језика (РСАНУ; РМС; 
РСЈ) углавном се не бележе теонимска значења ових лексема из општег 
лексичког фонда.

3.2.1. Када посматрамо ову групу лексема с творбеног аспек-
та, нарочито продуктивним показује се суфикс -тељ:4 Благоподатељ, 
Даватељ, Дародатељ, Избавитељ, Делатељ, Искупитељ, Нада хни-
тељ, Молитељ, Саздатељ и Свесаздатељ (ређе варијанта црквенос-
ловенског порекла: Создатељ), Ослободитељ, Основатељ, Откро-
ви тељ, Откупитељ, Сведржитељ,5 Победитељ, Промислитељ, Пу-
те водитељ, Просветитељ, Прославитељ, Оживотворитељ, Ство-
ритељ, Сјединитељ, Толковатељ, Властитељ, Хранитељ, Устро-
јитељ, Свеосмислитељ, Творитељ, Утешитељ (како се обично назива 
Дух Свети), Свепобедитељ, Светитељ. Мање је примера са иначе 
продуктивнијим суфиксом у савременом српском језику: -ац. Неки од 
њих представљају синонимски парњак лексеми са суфиксом -тељ (нпр. 
Победилац и Победитељ, Хранилац и Хранитељ), али је више оних 
који у нашем корпусу овакав синонимски парњак немају. Са суфиксом 
-ац су углавном сложенице: Богомладенац, Венцедавац, Живоносац, 
Животворац, Миротворац, Миродавац, Богатодавац, Властодржац, 
Законодавац, Жизнодавац, Животодавац, Смислодавац. Има и нешто 
мање изведеница: Младенац, Очевидац, Мудрац. Са суфиксом -ник 
такође се срећу углавном сложенице: Богомученик, Подвигоположник, 
Пастиреначалник, Првосвештеник, Архимученик, али има и оних које 
то нису (Паћеник, Женик). Сложених лексема са суфиксом -ач у нашем 
корпусу нема. Постоје само творенице настале комбинованом творбом, 
употребљене у одговарајућим контекстима. То су: Прослављач (смер-
них и кротких) и Однеговач (светитеља у историји).6

3.2.2. У овој групи лексема продуктивно је и поименичавање 
придева, понекад и њихових суперлативних облика: (Пре)Благи, 
Васкрсли, Величанствени, Вечни, Богочовечни, Жељени, Давночекани, 
Дугочекани, Неизречени, Јед(и)нопресто(л)ни, Јед(и)норођени, Недо-
ступни, Највећи, Најјачи, Најпотребнији, Најчистији, Невидљиви, 

4 Овај суфикс наводи се, иначе, као умерено продуктиван (в. КЛАЈН 2003: 190). 
Сматрамо да би дубља анализа ових лексема са суфиксом -тељ можда могла „помоћи” 
разматрањима у вези са конкуренцијом суфикса -лац и -тељ, а можда довести у сумњу 
и тврдњу да је овај суфикс „једнозначан: налазимо га само у категорији nomina agentis” 
(ЋОРИЋ 2008: 223). 

5 Ова лексема (са малим почетним словом) наведена је као једини пример творења 
сложеница са суфиксом -тељ од заменице и глагола. На том месту названа је „верским 
изразом” (КЛАЈН 2003: 192).

6 Ови примери су из Охридског пролога (ВЕЛИМИРОВИЋ 1999).
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Недомисливи, Необманљиви, Необманути, Необухвативи, Неограни-
чени, Неодољиви, Неописани, Непобедиви, Непостижими, Несоздани, 
Несаздани, Очекивани, Првоначални, Пребогати, Превишњи, Прему-
дри, Пророковани, Распети, Свемоћни, Скривени, Сладчајши, (Све)
Свети, Чисти, Свенежни, Свемилостиви, Свевидећи. Код лексеме 
Постојећи у питању је двострука конверзија, од прилога у придев, па 
у именицу.

3.2.3. У вези са улогом поједних префикса у творењу придева из 
којих настају теоними, треба поменути да постоји богословски правац 
у коме се о Богу говори само оно што Он није (апофатичко богословље) 
(премда се могу исказати дејства и енергије Бога, углавном давањем 
Богу разних имена путем метафоре ‒ катафатичко богословље). Стога 
је у овој групи велики број (13) лексема са префиксом не-.

Теонимима са творбеним елементима пре- и све- описује се осо-
бина Бога као вишег и натприродног, свемогућег, увек, вечно постојећег 
Бића. Неке од лексема са префиксом све- наглашавају особину различи-
тих врста односа Бога према човеку и творевини: Свемилостиви, Све-
нежни.

3.3. Као теоними користе се неки устаљени називи којима се 
Христос именује у Јеванђељу, на пример: Алфа и Омега (= Почетак и 
Свршетак), Јагње и Јагње Божије, Лоза, Назарећанин, Цар, Младенац, 
Пастир, Пут, Истина, Сејач, Живот, Хлеб и Хлеб живота, Судија, 
Чокот, Вода жива. Христос се још назива и Син Божији, Богочовек, 
Богосин, Царев Син, Цар-Слово, Цар царева, Цар славе, Цар Небески, 
Цар над царевима итд.

И Христос и Бог као Отац и као Света Тројица могу се називати 
и следећим лексемама: Крманош, Војвода, Богодуша, Путовођа, Умет-
ник, Неимар, Откровење, Саучасник итд.

3.4. Видели смо да постоји и именовање Бога (грч. ὁ Ων) синтаг-
мом Онај Који јесте. У богословској литератури истиче се да се, у ства-
ри, наводе само два имена за Бога (осталим теонимима означава се, у 
складу са апофатичким богословљем, оно што Бог није или се, као што 
је поменуто, у складу са катафатичким богословљем – именују дејства и 
енергије Божије). Једно од њих је Онај Који јесте, а друго је Бог (грч. ὁ 
θεός). Међутим, ни један ни други не говоре о суштини Божанства: први 
назив показује само да Бог постоји, а други говори о Његовој делатно-
сти (од грч. θέειν = 1. трчати; 2. окружавати све; αἴθειν = пећи и θεᾶσθαι 
= созерцавати све). Када се, пак, за Бога говори да је благ, праведан, 
добар и сл., то такође не говори о Његовој суштини (в. ДАМАСКИН 2007: 
104–105).
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3.4.1. Срећу се и неке друге синтагме, двочлани називи и други 
лексички спојеви, на пример: Онај горе, Првосветлеће Сунце, Прему-
дрост Божија, Начертање суштаства, Мајдан (свих) небеских блага, 
Највиши Гост, Потомак цара Давида, Плод чрева (Пресвете) Богоро-
дице и др. Назив Старац Дана (подједнако се користи и црквеносло-
венска варијанта Ветхи Денми) односи се најчешће на иконографски 
приказ Бога (Христа) као старца са белом брадом на појединим иконама 
и фрескама, а у вези је с библијским догађајем описаним у књизи про-
рока Данила (в. Дан. VII, 9).

Ређе се сусрећу теоними у виду бројева или заменица: Један, 
Први, Он, Неко.

3.5. Мањи је број теонима који су по пореклу грецизми. По пра-
вилу, у српском језику постоји и синоним словенског порекла, који се 
користи чешће. Тако, на пример, као назив за Духа Светог користи се 
и грецизам Параклит (у преводу Утешитељ, словенски синоним). За-
тим, за сложенице Сведржитељ, Свевладар користи се понекад и си-
ноним Пантократор, с тим што се овај последњи назив често везује за 
посебно фрескописно изображење Христа.

4. Жеља нам је да овим кратким представљањем теонима у сав-
ременом српском језику, урађеним на ограниченом материјалу, па у 
том смислу и непотпуним, започнемо њихово даље истраживање са 
разних аспеката, како са оних који су изнети у првом делу рада, дакле, 
и компаративно, у односу према другим језицима хришћанског света, 
тако и са неких нових који се тичу теонима (само) у српском језику а 
који ће, надамо се, ускоро почети да се отварају (и) у српској лингви-
стици.
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Биљана Марић

О ЈЕДНОМ КУЛТУРОЛОШКИ МАРКИРАНОМ КОНЦЕПТУ
ИЗ САКРАЛНЕ СФЕРЕ У РУСКОМ ЈЕЗИКУ

У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ

У раду се даје анализа религијског концепта руског глагола говеть и речи 
изведених од дате, као и анализа концепта српског глагола говети у контексту 
етимолошких и историјских података.

Кључне речи: говети, културно-религиозни концепт, руски језик, српски 
језик, руски језик и култура, српски језик и култура.

1. УВОД. На ме ра нам је да у овом ра ду скре не мо па жњу на је дан 
кул тур но-ре ли гиј ски кон цепт у ру ском је зи ку у по ре ђе њу са срп ским. 
Под сти цај за да ту ана ли зу на ла зи мо и у чи ње ни ци да ру ска и срп ска 
кул ту ра у ње ном де лу ко ји се од но си на са крал ну, ре ли ги о зну сфе ру 
при па да ју истом – пра во слав ном хри шћан ском мо де лу, ма да на и ла зи мо 
на од ре ђе не кул ту ро ло шке ни јан се, ко је упра во и пред ста вља ју на ци о-
нал ну осо бе ност да тих кул ту ра.

Пред мет на ше ана ли зе је ру ски гла гол го ве ть и ре чи из ње го вог 
твор бе ног гне зда (име ни це го ве ние и слич не, пре фик сал ни гла го ли: за-
го ве ть, от го ве ть, раз го ве ть ся и сло же ни гла гол бла го го ве ть). У срп-
ском је зи ку су нас за ин те ре со ва ли пре вод ни и кул тур но-ре ли гиј ски 
екви ва лен ти да тих ру ских ре чи, као и сам срп ски гла гол го ве ти (го вје-
ти), ње го во зна че ње и упо тре ба. 

Раз от кри ва ће мо овај сло же ни кул тур но-ре ли гиј ски кон цепт сле де-
ћим ре дом: 1. ука за ће мо на зна че ња ру ског гла го ла го ве ть и ре чи истог 
ко ре на у са вре ме ном је зи ку, зна че ња ко ја на во де реч ни ци ру ског је зи ка 
и упо тре бу код углед них пи са ца ду хов не и умет нич ке књи жев но сти, 2. 
зна че ње и упо тре бу гла го ла го ве ти у срп ском је зи ку, и 3. у кон тек сту 
ети мо ло шких и исто риј ских на во да, као и на во да из оста лих са вре ме-
них сло вен ских је зи ка ука за ће мо на оно што је из вор но, за јед нич ко у 
са мом кон цеп ту у оба је зи ка.
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2. ГО ВЕ ТЬ У РУ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ
2.1. ГО ВЕ ТЬ 1. У реч ни ци ма са вре ме ног ру ског је зи ка као пр во зна-

че ње гла го ла го ве ть на во ди се (а у нај ве ћем бро ју њих и као је ди но 
зна че ње): у ве ру ю щ их: по сти ть ся и по се щ а ть цер ков ные слу жбы, при-
го то вля я сь к ис по ве ди и при ча стию в уста но влен ные цер ко вью сро ки 
(БТС); по сти ть ся в уста но влен ные цер ко вью сро ки и по се щ а ть цер-
ков ные слу жбы, го то вя сь к ис по ве ди и при ча стию (ТСЕ); у ве ру ю щ их: 
по сти ть ся и хо ди ть в цер ко вь во вре мя по ста, а так же в сро ки, уста-
но влен ные цер ко вью, пе ред ис по ве дью и при ча сти ем (СО). Овај сло же-
ни лек сич ки кон цепт под ра зу ме ва, да кле, чи тав низ по треб них рад њи 
ко је ве ру ју ћи пра во слав ни хри шћа нин чи ни у про пи са не за то да не: по-
сти, по се ћу је цр кве не слу жбе, по ја ча но се мо ли код ку ће и у цр кви, а све 
то да би се, прет ход но се ис по ве див ши, и до дат но очи стив ши, на кра ју 
при че стио Све тим При че шћем. 

Ево ка ко Све ти Те о фан За твор ник у сво јој књи зи „Что есть ду хов-
ная жи знь и как на неё на стро и ть ся” под у ча ва сво је ду хов но ча до да 
чи ни при пре ма ју ћи се за При че шће:

Бла го сло ви же, Го спо ди, по го ве ть Вам как сле ду ет. Все, что Вы за га-
ды ва е те, так и долж но де ла ть вся ко му го ве ю щ е му. И по по сти ть ся, и 
в цер ко вь по хо ди ть, и по у е ди ни ть ся, и по чи та ть, и по ду ма ть, и со бою 
за ня ть ся – все ну жно. Но все эти де ла на до на пра ви ть к од ной це ли 
– до сто й но му при ча щ е нию Свя тых Хри сто вых Та ин. Что бы до сто й но 
при ча сти ть ся, на до ду шу очи сти ть по ка я ни ем. Что бы по ка я ние со вер-
ши ть как долж но – с со кру ше ни ем ис крен ним и твер дою ре ши мо стью 
не оскор бля ть бо лее Го спо да, – для это го на зна ча ют ся все дру гие под-
ви ги го ве нья: и хо жде ние в цер ко вь, и до ма шняя мо ли тва, и по щ е ние, и 
про чее все (СВЯ ТИ ТЕ ЛЬ ФЕ О ФАН ЗА ТВОР НИК 1997: 171–172).

На ве шће мо још два при ме ра ко ји све до че о ком плек сно сти ста ња 
„го ве ние”:

Сер деч но при зна те лен вам за при сыл ку ста тьи; я не про чи тал ее еще, 
по то му что то же го вел на этой не де ле и ста рал ся из бе га ть вся ких раз-
вле че ний, а чи та ть вас не то ль ко раз вле че ние, но и на сла жде ние, в ко-
то ром не ме ша ет от ка зы ва ть се бе во вре мя го ве ния (Кон стан тин Кон-
стан ти но вич (К. Р.). Пи сь ма И. А. Гон ча ро ву (1887), www.ru scor po ra.ru).

Овај при мер ука зу је на то да је при пре ма за при че шће под ра зу ме-
ва ла и из бе га ва ње све тов них за ба ва ко је би уда љи ле чо ве ка од ње го вог 
ци ља – чи шће ња ду ше и при бли жа ва ња Бо гу.

На страст ной Ан тип Ни ки тич го вел. Стро го от но ся сь к это му об ря ду, 
при ча стив ши сь свя тых та йн, он то ль ко вы пил чаю с прос фо рой и – как 
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всег да это де лал – ре шил до утра не есть ни че го (Мак сим Го рь кий. Ко-
ло кол (1896), www.ru scor po ra.ru).

Да ти при мер по ка зу је да се „го ве ние” ни је за вр ша ва ло Све тим 
При че шћем: ју нак М. Гор ког на ста вља да по сти то ком чи та вог да на на-
кон узи ма ња При че шћа, же ле ћи да што ду же пре би ва у по себ ном „бла-
го дат ном” ста њу.

Ови и мно ги дру ги при ме ри на ко је смо на и ла зи ли у гра ђи ука зу ју 
на то да је „го ве ние” под ра зу ме ва ло (а у нај ве ћем де лу ру ске цр кве не 
сре ди не и да нас под ра зу ме ва) по себ но ста ње ве ру ју ћег чо ве ка у ко је он, 
пре ма пре по ру ци Цр кве, ду хов ни ка, стар ца, све сно, пла ни ра но ула зи, 
ру ко во ђен ве ром и по бо жно шћу, и по ка зу је спрем ност на жр тву и под-
виг Бо га ра ди. Жр тва и под виг се ма ни фе сту ју у ни зу већ по бро ја них 
рад њи ко је, оба ве зно, има ју свој спо ља шњи, ви дљив део (пост, че шће 
иде ње у Цр кву на слу жбе, ста ја ње на кућ ној мо ли тви) и уну тра шњи, 
не ви дљив део (по ка ја ње, уну тра шњу мо ли тву, усред сре ђе ност на сво је 
гре хе и узда ње у ми лост Бож ју, раз ми шља ња о ве ли чи ни Бож јој и слич-
но). Из ка сни је ана ли зе ће мо ви де ти ко ли ко се упра во на овој чи ње ни-
ци по сто ја ња спо ља шњег и уну тра шњег аспек та го ве ни ја ро ди ло но вих 
зна че ња да тог гла го ла ка ко у са мом ру ском, та ко и у оста лим сло вен-
ским је зи ци ма. 

2.2. ГО ВЕ ТЬ 2. Код са вре ме них го вор ни ка ру ског је зи ка се, пре ма 
не ка квој за ко ни то сти о су жа ва њу зна че ња да те син те тич не ком плек сне 
рад ње (тач ни је, ста ња) на не ку од спо ља шњих, те ле сних ма ни фе ста ци ја 
– реч го ве ть упо тре бља ва у зна че њу „по сти ти, при др жа ва ти се цр кве-
ног по ста”. С дру ге стра не, гра ђа ста ри јих реч ни ка (цр кве но сло вен ског, 
ста ро ру ског и ру ског је зи ка) све до чи и о не ка да шњој мо гућ но сти упо-
тре бе да те ре чи у зна че њу „по сти ть ся, ни че го не есть” (ДА ЛЬ I: 364), 
„во здер жи ва ть ся, по сти ть ся” (СРЕ ЗНЕВ СКИЙ: I, 533). 

2.3. ГО ВЕ ТЬ 3. Гла гол го вҍ ти, го вҍ ть је, пре ма све до че њи ма ста ри-
јих реч ни ка, нај че шће у ста рим спо ме ни ци ма упо тре бља ван у зна че њу 
„бла го го ве ть к ко му или пе ред кем, ува жа ть, по чи та ть ко го в выс шей 
сте пе ни” (MI KLO SICH 1862–1865: 133–134; СРЕ ЗНЕВ СКИЙ: I, 533), у зна че-
њу грч ких ре чи εὐλαβέομαι – ‘бо ја ти се, чу ва ти се, бри ну ти се, па зи ти 
се’ и αἰδέομαι – ‘сти де ти се, (стра хо)по што ва ти’, а ла тин ских ve re ri – 
‘бо ја ти се, осе ћа ти стра хо по што ва ње’, ve ne ra ri – ‘по што ва ти, ис ка зи ва-
ти стра хо по што ва ње’. 

Да ти гла гол се сре тао у спо ме ни ци ма у зна че њу да на шњег гла го ла 
„бла го го ве ть”, тач ни је у оним кон тек сти ма ко ји су пре но си ли од нос чо-
ве ка пре ма Бо гу, а ко ји је под ра зу ме вао, с јед не стра не, страх, бо ја зан, 
опрез, бри гу, па и стид, а са дру ге: по што ва ње, слу ша ње, усред сре ђе-
ност на Бож ју реч. То ком исто ри је ру ског је зи ка до шло је до раз два ја ња 
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зна че ња ових два ју гла го ла, па је го ве ть за др жао са мо зна че ње 1, а на 
бла го го ве ть је пре шло зна че ње 3.

Ста ро, ре ли гиј ско зна че ње гла го ла го ве ть ожи вља ва ми тро по лит 
Ан то ни је (Блум) сво јим ту ма че њем: „Го ве ние, в су щ но сти, зна чит вни-
ма ние; го ве ть это зна чит хо ть на не про дол жи те ль ное вре мя ста ть вни-
ма те ль ным: к се бе, к жи зни, к пу тям Бо жи им” (www.ru scor po ra.ru).

2.4. ГО ВЕ ТЬ 4. Даљ на во ди, без ијед ног при ме ра, као пр во зна че ње 
(са озна ком стар.) гла го ла го ве ть – жи ть, бы ть, а он да и ме ђу си но ни-
ми ма ар ха ич ног гла го ла го и ть на во ди и го ве ть (ДА ЛЬ: I, 364, 366). Го и-
ть је ка у за тив гла го ла жи ть и зна чи ло је ‘ожи вља ва ти, ле чи ти, хра ни ти’ 
(у срп ском се са чу ва ло го ји ти у зна че њу ‘(пре ви ше) хра ни ти, не го ва ти, 
га ји ти: на го ји ти, пре го ји ти, уго ји ти, за го ји ти, од го ји ти-од га ја ти’). Иако 
је ова кво ста но ви ште ко је до во ди у ве зу гла го ле го ве ть и жи ть ве о ма 
за ни мљи во, ипак, сма тра ју ети мо ло зи, за ње га не ма до вољ но до ка за.

2.5. ГО ВЕ ТЬ 5. За ни мљи ве по дат ке на ла зи мо у ди ја ле кат ским реч-
ни ци ма (в. СЛО ВА РЬ НА РОД НЫХ ГО ВО РОВ: 254): 1. Дол го где-ли бо на хо ди ть-
ся. Чо там го ве ть? 2. дол го не на хо ди ть при ме не ния. Ку лек-то сто ит, 
с зи мы го ве ет (у зна че њу „Па ке тик кон фет, ку плен ный еще зи мой, дол-
го ле жал без при ме не ния”). На ова ди ја ле кат ска зна че ња гла го ла го ве ть 
по себ но смо обра ти ли па жљу због чи ње ни це да се и у срп ским (и бу-
гар ским) ди ја лек ти ма сре ћу слич на (в. о ово ме ка сни је). Об ја шње ње за 
ова кав раз вој зна че ња гла го ла го ве ть на ла зи мо у то ме што се, очи глед-
но, пр во бит но зна че ње гла го ла су зи ло на ис кљу чи во спо ља шњу ма ни-
фе ста ци ју из ра жа ва ња по што ва ња пре ма Бо гу (ду го и мир но ста ја ње на 
мо ли тви), па се по че ло упо тре бља ва ти у обич ним си ту а ци ја ма. С дру ге 
стра не, та кво по на ша ње на и ла зи ло је и на по дру гљив од нос (упо ре ди са 
упо тре бом из ра за мо ли ти се Бо гу у срп ском у сми слу: ни шта не ра ди ти, 
че ка ти скр ште них ру ку).

2.6. АР ГУ МЕНТ СКА СТРУК ТУ РА ГЛА ГО ЛА ГО ВЕ ТЬ. У при лог ана ли зе зна-
че ња и упо тре бе гла го ла го ве ть у са вре ме ном ру ском је зи ку из вр ши ли 
смо и ис пи ти ва ње ње го ве ар гу мент ске струк ту ре. 

Пр ви ар гу мент је су бје кат ко ји озна ча ва жи во би ће (чо ве ка, рет ко 
жи во ти њу):

За ко но да те ль ви дит всю Рос сию тем са мым ин тел ли ген том из дав ней 
шут ки, ко то рый не го ве ет, но раз го вля ет ся – и ду ма ет этим сде ла ть 
при ят ное Бо гу.
Пти цы ран ней ве сны за ми ра ют: сам цы, ли няя, за би ли сь в креп кие ме-
ста, сам ки го ве ют на гне здах. 

У по след њој је ре че ни ци, чи ни нам се, гла гол го ве ть упо тре бљен 
у зна че њу: ‘не је сти ни шта, гла до ва ти’.
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Оста ли ар гу мен ти са оп шта ва ју о окол но сти ма вр ше ња рад ње (нај-
че шће вре мен ским, али и про стор ним, на чин ским, узроч ним):

а) ко ли ко че сто? 

 Ду хов ная жи знь бо ль шин ства ма лых мо сков ских при хо дов тех лет бы ла 
по доб на ка ме ни стой бес плод ной по чве: бо го слу же ние со вер ша ло сь зде-
сь не ка ждый де нь, его ред ко кто по се щ ал, при хо жа не го ве ли обыч но 
раз в год ве ли ким по стом, ско рее сле дуя обы чаю, чем вле че нию серд ца.

б) вре мен ска гра ни ца 

На пом ню, что де ды на ши свя то блю ли обы чай в ро жде ствен ский со-
че ль ник го ве ть до пер вой зве зды – в па мя ть о той, Ви фле ем ской, пу те-
вод ной!

в) ка да? 

На ма сле ной Го го ль на чал го ве ть и пре кра тил все свои ли те ра тур ные 
за ня тия; у зна ко мых он бы вал и ка зал ся спо ко й ным, то ль ко все за ме ча-
ли, что он оче нь по ху дел и по блед нел. 

г) где? код ко га? 

На страст ной се стры го ве ли у Ни ко лы на Ку рь их Нож ках, что на Ржев-
ском. 
У нас у всех сна ча ла ду хов ни ком был отец Лу ка, свя щ ен ник се ла Бы ка-
со ва, а ког да он скон чал ся, то мы все ста ли го ве ть в се ле Ве ли не у от ца 
Дми трия, ко то рый то ль ко не дав но умер поч ти 80 лет. 

д) ка ко? 

Стар ший класс го вел с осо бен ным бла го го ве ни ем, поч ти все да ва ли ка-
кой-ни бу дь обет и стро го ис пол ня ли его. 

ђ) узрок, основ: 

Ве дь не при на дле жат к цер кви те чи нов ни ки, ко то рые го ве ют ли шь по 
дол гу слу жбы.1

Ова кву спо ји вост гла го ла го ве ть тре ба има ти у ви ду и при ли ком 
пре во ђе ња на срп ски је зик. Ако би се гла гол го ве ть упо тре бљен с вре-
мен ским де тер ми на ти ви ма и мо гао на срп ски пре но си ти са мо гла го лом 
по сти ти (по сти ли су обич но јед ном го ди шње, у Ве ли ком по сту; по сти-
ли су до из ла ска пр ве зве зде), онај упо тре бљен уз про стор не од ред бе – 
не мо же (≠ Стра сну сед ми цу се стре су по сти ле у цр кви Све тог Ни ко ле 
≠ по сти ли смо код оца Ди ми три ја). Ов де је бо ље пре ве сти са при пре-

1 Сви примери су узети из електронског корпуса руског језика www.ruscorpora.ru.
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ма ти се за при че шће, по се ћи ва ти слу жбе (у за ви сно сти од то га на ко ју 
ком по нен ту при пре ме за при че шће сам аутор ста вља ак це нат). 

2.7. ИМЕ НИ ЦА ГО ВЕ НИЕ. Дја чен ко у свом реч ни ку цр кве но сло вен ског 
је зи ка ка же да је го ве ние: „бла го че сти вый обы чай пра во слав ной гре ко-
рос си й ской цер кви, со сто я щ ий в том, что в од ну из сед миц ка ко го-ли бо 
по ста (пре и му щ е ствен но вел. по ста), если не всю сед ми цу, то два-три 
дня оной, до при сту пле ния к ис по ве ди и при ча щ е нию св. Та ин, хри сти-
а нин во здер жи ва ет ся не то ль ко от слад ких сне дей, но и от не у ме рен но-
го вку ше ния са мых про стых, и при этом еже днев но хо дит в цер ко вь для 
уча ство ва ния в со вер ша е мом там бо го слу же нии” (ДЬ Я ЧЕН КО 1993: 126). 

И Даљ, као и по да ци ди ја ле кат ских реч ни ка (в. ДА ЛЬ: I, 364; СЛО-
ВА РЬ НА РОД НЫХ ГО ВО РОВ: 254) го во ре о то ме да се гла гол ска име ни ца го-
ве ние упо тре бља ва и у зна че њу ‘пост’, че сто и у зна че њу Ве ли ки пост 
(на во де се и сле де ће ва ри јан те да те име ни це у раз ли чи тим ди ја лек ти ма: 
го ве ньё, го ви нье, го ве й ны, го ве й но, го ви́но, го ви ны). По не кад се сре ћу 
и на зи ви ве ли ко-го ве нье, пе тро во-го ве нье.

2.8. ПРЕ ФИК САЛ НИ ГЛА ГО ЛИ И ИМЕ НИ ЦЕ ОД ЊИХ ИЗ ВЕ ДЕ НЕ 
1) за го ве ть, за го ве ть ся-за го вля ть ся и име ни ца за го ве нье, за го-

ви ны
Даљ на во ди гла гол за го ве ть у зна че њу ‘на ча ть го ве ть’. 
Не сврш. гла гол за га вли ва ть ся (или за го вля ть ся) и сврш. за го ве-

ть ся, пре ма Да љу, има ју зна че ње – „на чи на ть по сти ть ся, пре кра щ а ть 
ско ром ную еду на вре мя по ста; во о бще от ка зы ва ть ся от ка ких-ли бо 
обыч ных удо во ль ствий, до сро ка, на срок” (ДА ЛЬ: I, 569). Иако ни је до-
вољ но на гла ше но код Да ља, ја сно је да се ра ди о не ка квој при пре ми за 
пост (ка квој тач но – ни је ја сно). 

Ме ђу тим, реч се, ипак, од но си на вре ме не по сред но пре по чет ка 
По ста, тач ни је – дан пред по че так по ста: „у ве ру ю щ их: по е сть ско ром-
ное в по след ний де нь пе ред по стом, в за го ве нье” (СО: 201), „разг. по-
е сть мя са, мо ло ка и т. п. пи щи в по след ний раз пе ред по стом” (МАС).

На ве шће мо не ке при ме ре из књи жев но сти.
– По й ду спа ть... – го во рит он, по тя ги ва я сь и зе вая. 
– Что? Спа ть? – спра ши ва ет Пе ла гея Ива нов на. – А за го вля ть ся? 
– Я не хо чу. 
– Да ты в сво ем уме? – пу га ет ся ма ма ша. – Как же мо жно не за го вля-
ть ся? Ве дь во ве сь пост не да дут те бе ско ром но го! 
Па вел Ва си ль ич то же пу га ет ся. 
– Да, да, брат, – го во рит он. – Се мь не де ль ма ть не даст ско ром но го. 
Не ль зя, на до за го ве ть ся (ЧЕ ХОВ).
Ра бо че му на ро ду да ют за го ве ть ся вдо во ль, – тя же лая зим няя ра бо та: 
щи жир ные с со ло ни ной, ру бец с ка шей, лап ша мо лоч ная. Гор кин за го-
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вля ет ся су дач ком, – и рыб ки по стом вку ша ть не бу дет, – су да чь ей икор-
кой жа ре ной, а на за ед ку дра че ну слад кую и лап шу мо лоч ную: без мо лоч-
ной лап ши, го во рит, не за го ви ны (ШМЕ ЛЕВ 2000: 347).
За го ви ны – как празд ник: ду шу пе ред по стом по ра до ва ть (ШМЕ ЛЕВ 2000: 
347).

За́го ве нье (или за го ви́ны) би се на срп ски је зик пре во ди ло, ка ко 
пра вил но до но си но ви Ру ско-срп ски те о ло шки реч ник (КОН ЧА РЕ ВИЋ – 
РА ДО ВА НО ВИЋ 2012: 85), као по кла де, тј. у за ви сно сти од то га на ко ји 
се пост од но си: као ме сне по кла де (за го ве нье на мя со), бе ле по кла де 
(за го ве нье на Ве ли кий пост), Пе тров ске по кла де (за го ве нье на Пе тров 
пост). У срп ском је зи ку је на ме сту ру ског гла го ла за го ве ть ся ла ку на 
ко ја се, у за ви сно сти од оно га што сам аутор же ли да ис так не, мо же по-
пу ни ти из ра зи ма ти па: про сла ви ти по кла де, омр си ти се пред по че так 
по ста, при пре ми ти се за пост и слич но. 

А. П. Че хов у при чи На ка ну не по ста, из вр га ва ју ћи ру глу фор мал-
ни до жи вљај при пре ме за пост (ју на ци се пре је да ју, прем да су већ си ти), 
по ка зу је у јед ној епи зо ди да је за го ве нье пред Ве ли ки пост под ра зу ме-
ва ло и тра же ње опро шта ја од бли жњих (ку ва ри ца при ла зи го спо да ру и, 
кла ња ју ћи се до зе мље, из го ва ра: Про сти те Хри ста ра ди, на шта јој он 
од го ва ра: Про сти и ты ме ня Хри ста ра ди). 

2) от го ве ть
У Да ље вом реч ни ку по све до че на су сле де ћа зна че ња: 1. от га вли-

ва ть ся, от го ве ть или -ся у зна че њу: „окон чи ть го ве нье”; 2. от га вли-
ва ть ся: „так же про дол жа ть еще по се щ е ние слу жбы цер ков ной, по сле 
ис по ве ди и при ча стья” (ДА ЛЬ: II, 718)

Все на на шем дво ре го ве ют. На пер вой не де ле от го вел ся Гор кин, скор няк 
со скор ня чи хой и Три фо ныч с Фе до сь ей Фе до ров ной. Все спра ши ва ют 
друг друж ку, че рез ули цу окли ка ют да же: «Ког да го ве е те?.. ай по го-
ве ли уж?..» Го во рят, ве се ло так, от об лег че ния: «От го ве ли сь, при вел 
Го спо дь». А то – тре во жно, от со кру ше ния: «Да вот, на этой не де ль ке, 
ду маю... Го спо дь при вел бы». На тре ть ей у са по жни ка от го ве ли сь трое 
ма сте ров, у скор ня ка ста ри чок Ли си ца, по во рот ни кам ко то рый, и наш 
Ан ти пу шка. Ма рь ю шка ду ма ет на ше стой, а на пя той не де ле бу дут го-
ве ть Дом ну шка и Ма ша. И бу то шник со би ра ет ся го ве ть, Гор ки ну го во-
рил вче ра. Ку чер Га ври ла еще не зна ет, как уж упра вит ся, езды мно го... 
– как-ни бу дь да ур вет де нек. Гри шка го ве ть бо ит ся: «По го нит ме ня, 
го во рит, поп ка ди лом, а на до бы го во ну ть, как ни вер ти сь». Ва си ль-Ва-
си лич ду ма ет на Страст ной, с от цом: тог да по ло во дье сва лит, Пас ха-
то но не позд няя. И как это хо ро шо, что все го ве ют! Да ве дь все лю ди-
че ло ве ки, все гре шные, а ча са сво е го ник то не зна ет (ШМЕ ЛЕВ 2000: 408).
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Из при ме ра се мо же ви де ти да се за не ког мо гло ре ћи от го вел ся у 
слу ча ју да се на кон од го ва ра ју ће при пре ме при че стио Све тим Хри сто-
вим тај на ма. Ју нак Шме љо ва по ка зу је ка ко је на род у Ру си ји не ка да, 
у за ви сно сти од сво јих оба ве за, при ро де по сла и ме ђу соб ног до го во-
ра, успе вао да се то ком јед не сед ми це при пре ми по стом и мо ли твом за 
При че шће. 

Ауто ри Ру ско-срп ског те о ло шког реч ни ка на во де гла гол от го ве ть 
са зна че њем ‘от по сти ти’. 

О то ме да се зна че ње гла го ла го ве ть не мо же све сти са мо на ‘по-
сти ти’ (као ни от го ве ть ис кљу чи во са ‘от по сти ти’) све до чи још је дан 
при мер из Ле та Го спод њег И. Шме љо ва:

Пе тров ки – пост лег кий, лет ний. Гор кин на зы ва ет – «апо сто ль ский», 
«пе тро-па влов». По то му и по стим ся, из ува же ния. (...) 
Пе тров ка ми у нас не стро го. А по ра лет няя, и не го ве ем. Гор кин то ль-
ко да Ма рь ю шка со блю да ют стро го, да же се ле доч ки не едят. А Дом на 
Пан фе ров на, бан ная сто ро жи ха, та и Пе тров ка ми го ве ет, к за у тре ням 
и ве чер ням хо дит. Гор кин то же го вел бы, да лет нее вре мя, де лов мно го, 
– под ря ды, стро й ки... – ну, ро жде ствен ским по стом от го ве ет да Ве ли-
ким По стом два ра за обя за те ль но (ШМЕ ЛЕВ 2000: 237).

Аутор, с јед не стра не, опи су је Пе тров ски пост (ка же да је био лак), 
а с дру ге, об ја шња ва да су због лет њих по сло ва на има њу са мо рет ки 
успе ва ли да го ве (да по се ћу ју цр кве не слу жбе). 

3) раз го ве ть ся-раз го вля ть ся и име ни ца раз го ве нье
И Даљ, и са вре ме ни реч ни ци ру ског је зи ка на во де сли чан опис: 

„раз ре ши ть се бе ско ром ную пи щу, по е сть, по сле по ста, впер вые ско-
ром но го” (ДА ЛЬ: IV, 22); „по про ше ствии по ста по е сть ско ром ной пи щи 
(о со блю да ю щ их пост)” (МАС); „по про ше ствии по ста в пер вый раз 
раз ре ши ть се бе ско ром ную пи щу” (БТС); „у пра во слав ных – по про ше-
ствии по ста по е сть впер вые ско ром ной пи щи (церк.)” (ТСУ).

БТС и ТСУ на во де и мо гу ћу рек ци ју гла го ла – ин стру мен тал без 
пред ло га: „раз го ве ть ся ку ли чом, мя сом, кол ба сою, яйцом” (БТС), по ред 
мо гу ћег вре мен ског де тер ми на то ра: „раз го ве ть ся по сле обед ни, по сле 
ро жде ствен ско го по ста”. 

Иван Шме љов ова ко опи су је (у по гла вљу под на зи вом Ро зго ви ны 
у ро ма ну Ле то Го спод не) вас кр шње сла вље: 

Сол нце, тре звон и го мон. Ве сь двор наш – празд ник. (...) всю ду пе стрят 
ру ба хи, са мые яр кие но вые пас ха ль ные: кра сные, ро зо вые, жел тые, ку-
бо вые, в го ро шек, ма ли но вые, го лу бые, бе лые, в по я сках. Не по кры тые 
го ло вы бле стят от ма сла. Всю ду тре плют ся во ло сы вра скач ку – хри-
сто су ют ся три жды. (...) Слы шит ся то ль ко чмо ка нье. При шли ра бо чие 
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раз го вля ть ся и ждут хо зя и на. Мы раз го вля ли сь но чью, по сле за у тре ни и 
обед ни, а те пе рь – раз го ви ны для всех (ШМЕ ЛЕВ 2000: 90–91).

–  По е дем те к нам, – упра ши ва ли зна ко мые, ког да ста ли рас хо ди ть ся из 
цер кви. –По е дем те, вме сте раз го ве ем ся (www.ru scor po ra.ru).

Имея ду шу чув стви те ль ную, я вдруг про ни ка ю сь со стра да ни ем к бед но-
му ма ль чи ку, ко то ро му, мо жет бы ть, зав тра раз го ве ть ся не чем (www.
ruscorpora.ru).

Пр ви дан на кон за вр шет ка по ста (ме со је ђа) на зи ва се раз га вли ва-
нье, раз го вле нье, раз го ве нье, ро́зго ве нье, ро́зго ви ны (ДА ЛЬ: IV, 22; по да-
ци из реч никâ са вре ме ног ру ског је зи ка). 

Кон ча ре вић и Ра до ва но вић (2012) на во де срп ске екви ва лен те да-
тих ру ских ре чи: раз го ве ть ся – ‘омр си ти се по сле по ста’, раз го ве ние – 
‘пре ста нак по ста’. Са мо се у срп ско-ру ском де лу реч ни ка на во ди у свој-
ству екви ва лен та срп ског гла го ла омр си ти се (у вре ме по ста) – ру ски 
гла гол оско ро́ми ть ся. Да кле, срп ски гла гол омр си ти се не са оп шта ва 
ни шта о то ме ка ко се да та рад ња вред ну је, за раз ли ку од ру ских раз го ве-
ть ся (до зво љен пре кид по ста, на кон за вр шет ка по ста) и оско ро ми ть ся 
(пре кр шај цр кве них пра ви ла, то ком по ста или у по стан дан). У раз ли чи-
тим реч ни ци ма ру ског је зи ка гла гол оско ро ми ть ся има раз ли чи те стил-
ске озна ке (ус тар. у ТСУ, разг. у ТСЕ, не ма озна ке у БТС).

2.9. ГЛА ГОЛ БЛА ГО ГО ВЕ ТЬ. Гла гол бла го го ве ть се с озна ком книж. на-
во ди у ру ским реч ни ци ма у зна че њу: ‘испы ты ва ть или про я вля ть бла-
го го ве ние’, а бла го го ве ние се ту ма чи као: ‘глу бо ча й шее поч те ние, пре-
кло не ние пе ред кем-ли бо или пе ред чем-ли бо’. У Дја чен ко вом реч ни ку 
цр кве но сло вен ског је зи ка се гла гол го вҍю об ја шња ва уз по моћ гла го ла 
бла го го вҍ ть, иако се за реч го вҍ ние на во ди зна че ње са вре ме ног ру ског 
гла го ла го ве ть (в. на ше го ве ть 1). 

У реч ни ци ма ста ро сло вен ског, ста ро ру ског и ста ро срп ских спо ме-
ни ка сре ће се да ти гла гол бла го го вҍ ти, име ни ца бла го го вҍ ние или при-
дев бла го го вҍ и нъ, и ту ма чи се као калк са грч ког (гла гол εὐλαβέομαι: 
εὐ – ‘бла гой, хо ро ший’; λαβέ ομαι – ‘ува жа ть, бо я ть ся’) (в. и SJS: 412; 
ПЕ ТРУ ЧЕН КО 1994: 686; СРЕ ЗНЕВ СКИЙ: I, 94; DA NI ČIĆ 1962: 43; MI KLO SICH 
1862–1865: 23). 

По све му су де ћи, сло вен ски гла гол го вҍ ти је ве о ма ра но, услед 
пре во ђе ња са грч ког, при мио пре фикс (пре фик со ид) бла го-.

3. ГО ВЕ ТИ (ГО ВЈЕ ТИ) У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ. Ста ро, пр во бит но зна че ње гла-
го ла, ка же Скок, би ло је ре ли гиј ско, ‘по сти ти’ као у ру ском и бу гар ском 
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(в. SKOK I, 597).2 Да ни чић на во ди у свом Рјеч ни ку из књи жев них ста ри-
на срп ских при дев го вҍ и нь (re li gi o sus) и име ни цу го вҍ ние (pi e tas) (DA NI-
ČIĆ 1962: 213). 

Као екви ва лент грч ких ре чи εὐλαβέομαι и αἰδέομαι, ла тин ских ve-
re ri и ve ne ra ri, а ста ро сло вен ског и цр кве но сло вен ског го вҍ ти у Да ни-
чи ће вом пре во ду Ста рог за ве та (СТА РИ ЗА ВЕТ) упо тре бља ва ју се сле де-
ћи гла го ли: „и по гле да Го спод, и чу, и на пи са се књи га за спо мен пред 
њим за оне ко ји се бо је Го спо да и ми сле о име ну ње го ву” (Ма лах. 3,16) 
– „бо я щ им ся Го спо да и го вя щ і им име не Его”; „А Мој си је за кло ни ли це 
сво је, јер га страх би ја ше гле да ти у Бо га” (2 Мојс. 3,6) – „говѣаше бо 
въ зре ти пре дъ Го спо де мь”; „не ка му чи сва ко ти је ло пред Го спо дом...” 
(Зах. 2,13) – „да го ви ть вся ка плъ ть отъ ли ца Го спод ня”. 

У Ву ко вом Рјеч ни ку бес пре фик сал ног гла го ла не ма, али се на во ди 
уго ве ти у зна че њу „уго ди ти” с до дат ком: „у Сри је му и у Бач кој” (ВУК 
1966: 849). И ка сни ји реч ни ци срп ског је зи ка на во де ово зна че ње и уз 
од ред ни цу „го ве ти”.

JA ZU на во ди го вје ти у зна че њу „уга ђа ти” (JA ZU: 336).
РСА НУ уз озна ку нар. и заст. на во ди као пр во зна че ње гла го ла 

го ве ти – „уга ђа ти, тру ди ти се (око не ко га, не че га) с ве ли ким по што ва-
њем, до дво ра ва ти се, ла ска ти” (РСА НУ: III, 407). РМС, та ко ђе уз озна ку 
заст., на во ди зна че ње уга ђа ти (РМС: I, 515). Ево и не ких при ме ра из 
да тих реч ни ка:

Мно го јој ти идеш низ дла ку и го веш ће фо ви ма, као да јој... (је) зве зда на 
че лу (РСА НУ: III 407). 
Гркас` чу вај и ка да ти го ви (РСА НУ: III, 407). 
Ту му го ву. Увек га ују тру пи та ју шта он нај ра ди је је де, па му ку ва ју 
(РМС: I, 515).

О зна че њу си но ни мич ном зна че њу гла го ла уго ди ти све до чи и да-
тив ски ар гу мент гла го ла (го ве ти ко ме или че му).

Пре ма за сту пље ним пи сци ма у реч нич ким при ме ри ма ре кло би се 
да упо тре ба гла го ла у овом зна че њу ни је би ла огра ни че на са мо на не ки 
је дан део срп ског го вор ног под руч ја,3 већ да је би ла ра ши ре на код нај-
ра зли чи ти јих пи са ца. 

Из при ло же ног се мо же ви де ти да је ово зна че ње на сле ђе ног из 
пра сло вен ског гла го ла го ве ти све де но са од но са чо ве ка пре ма Бо гу на 

2 Скок, ипак, су жа ва зна че ње гла го ла са мо на јед ну ње го ву, „ре ли ги о зну” ком по-
нен ту: пост, што ни је са свим ис прав но.

3 Скок, ре ци мо, твр ди да је упо тре ба гла го ла у овом зна че њу би ла огра ни че на на 
за пад не кра је ве (SKOK I, 597).
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од нос чо ве ка пре ма чо ве ку. И да ље је тај од нос ис пу њен истим по зи-
тив ним са др жа јем: по што ва њем, же љом да се чи ни до бро и при јат но.

На ред но зна че ње ко је на во де РСА НУ и РМС у ве зи је са пр вим. У 
овом зна че њу гла гол је не пре ла зан и пред ста вља ста ње: ‘го ди ти, при ја-
ти; од го ва ра ти (по не кој осо би ни)’ (РСА НУ III, 407); ‘при ја ти, до па да ти 
се’ (РМС I, 515). 

Ужи ча ни ма, пре се ље ни ма у По же гу, ни је го вео ни ма ло ва здух по же шки 
(РСА НУ: III, 407). Ве ћи ни кне зо ва... ова је по ну да го ве ла, иако су је би ли 
од би ли (РМС: I, 515). 
До ђе ми у сну. Не кад је зо ве \ сил них ми же ља на вре ли рој, \ она ми до-
ђе кад њој зи го ве, \ тај не су си ле ску шки ње њој (Л. Ко стић, San ta Ma ria 
del la Sa lu te).

Ов де, ка ко ви ди мо, до ла зи до још ве ћег уда ља ва ња од при мар ног 
зна че ња: од го ве ти (го вје ти) као не пре ла зног гла го ла, али с рад њом-
ста њем усме ре ном на Бо га (го ве ти Бо га ра ди), пре ко го ве ти као гла го ла 
с да тив ним жи вим ар гу мен том (го ве ти ко ме, као и уга ђа ти ко ме, до дво-
ра ва ти се ко ме) до опет не пре ла зног го ве ти, у чи јем је сре ди шту чо век 
као до жи вља вач (екс пе ри јен сер) од ре ђе них ста ња (го ви ми – при ја ми, 
од го ва ра ми, го ди ми).

У на во ђе њу оста лих зна че ња гла го ла го ве ти РМС и РСА НУ се ра-
зи ла зе. РМС на во ди са мо још зна че ње „на сла ђи ва ти се, ужи ва ти”. 

Чи ча-Пе тар баш у ср цу го ве кад га она дво ри (РМС: I, 515).

РСА НУ на во ди два ме ђу соб но слич на, али од свих прет ход них са-
свим раз ли чи та зна че ња и, ко ли ко смо мо гли на осно ву реч нич ке гра ђе 
да утвр ди мо, ис кљу чи во огра ни че на на те ри то ри ју Ста ре Ср би је (Ко-
со во и Ме то хи ју). Пр во је зна че ње ве за но за свад бе ни об ред дво ре ња 
сва то ва, ка да мла да сто ји пред сва то ви ма с ру ка ма на по ја су: ста ја ти 
не по мич но, смер но (РСА НУ: III, 407).

За ко га ћу се ки ти ти... пред ким ћу као не ве ста го ве ти? (По по вић За ри-
ја, При по вет ке из Ста ре Ср би је 3,30). 
А Ја на го ве, го ве це ло га да на окру же на се стра ма-за о ва ма (Кр стић Ан-
ђел ко, Тра јан 2, 276).
Мај ку ти се љач ку, пред ага ма до зво ља ваш да ти сна ша го ви, а пред сво-
јим кон су лом и вла ди ком не даш да игра (ПЛАЧ СТА РЕ СР БИ ЈЕ 1982: 156).

На ово зна че ње упу ћу ју и на во ди ети мо ло шких реч ни ка (в. SKOK: 
I, 597) ко ји се по зи ва ју на Еле зо ви ћев Реч ник ко сов ско-ме то хиј ског ди-
ја лек та. Чер них у свом реч ни ку (ЧЕР НЫХ: I, 197) на во ди по во дом бу-
гар ског „го вея” и зна че ње „мол чу в знак ува же ния и поч те ния (обыч но 
ли шь о мо ло дой же нщ и не в от но ше нии све кра и све кро ви)”. 



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА190

Дру го зна че ње из РСА НУ је „ста ја ти без по сла” и за бе ле же но је у 
при зрен ском го во ру:

К`д ва ља да се ви ди ра бо та, не се го ви (РСА НУ: III, 407).

Ова по след ња два ди ја ле кат ска зна че ња гла го ла го ве ти у срп ском 
је зи ку на во ди мо због по ду да ра ња са зна че њем истог гла го ла у ру ским 
ди ја лек ти ма, а ко је је, прет по ста ви ли смо, на ста ло услед су жа ва ња зна-
че ња го ве ти на спо ља шњу ма ни фе ста ци ју: ста ја ње (без спо ља из ра же-
не свр хе, па он да и без при ме не, без по сла...).

4. ЕТИ МО ЛО ШКИ ПО ДА ЦИ СЛО ВЕН СКИХ ЈЕ ЗИ КА. У реч ни ку ста ро сло вен-
ског је зи ка се за го вҍ ти на во ди је ди но зна че ње „бла го го ве ть” (SJS: 412). 

У дру гим сло вен ским је зи ци ма да ти гла гол се сре ће у слич ним 
(као у срп ском) нерелигиjским зна че њи ма: нпр. чеш. ho vě ti „спо соб-
ство ва ть, по твор ство ва ть, со о твет ство ва ть, под да ва ть ся”, ho vě ti si „от-
ды ха ть, не жи ть ся; сло вач. ho vi et’ „не жи ть ко го-л., ба ло ва ть ко го-л.”, 
гор њо луж. ho wić „бы ть по ле зным, при слу жи ва ть, слу жи ть”, слов. ди-
јал. go ve ti „хму ро мол ча ть” (ЭС СЯ: 72–73). В. у BO RIŚ 2007 зна че ња да-
тог гла го ла у пољ ским ди ја лек ти ма ко ја се пот пу но укла па ју у за пад но-
сло вен ску сли ку.

У укра јин ском, бе ло ру ском и бу гар ском гла гол је са чу вао ре ли гиј-
ско зна че ње као у ру ском.

Ве ћи на ети мо ло шких на во да о да тој ре чи све до чи у при лог за јед-
нич ког пра ин до е вроп ског ко ре на с ре ли гиј ским зна че њем (уп. лат. fa-
veo, fa ve re „бла го во ли ть, про я вля ть ми ло сть”, ста ро исл. ga „ува жа ть, 
бла го го ве ть”, гот. ga u mjan „за ме ча ть, об ра щ а ть и ока зы ва ть вни ма ние”; 
ста ро-ви со ко нем. go u men „ока зы ва ть вни ма ние, за бо ти ть ся, охра ня ть”), 
ко ји се ре кон стру и ше у сле де ћем ви ду: *ghoṷ-ē- (ЭС СЯ: 73; в. и ФА СМЕР 
I: 423–424; SKOK: I, 597; ЧЕР НЫХ: I, 197). Ру ски ети мо лог О. Н. Тру ба-
чов (2003: 201) ре ли гиј ски по јам *go vě ti сма тра глав ном сло вен ско-ла-
тин ском изо гло сом ко ја илу стру је иде о ло ги ју „мол ча ли во го по чи та ния 
бо же ства” (за раз ли ку од *pě ti, вос пе ва ть – ка сни је фа зе про сла вља ња 
Бо га по ја њем, хим на ма и слич но). Тру ба чо вље во об ја шње ње нам се чи-
ни са свим мо гу ћим: раз вој зна че ња да тог гла го ла у са вре ме ним сло вен-
ским је зи ци ма (а ми смо се по све ти ли ру ском и срп ском нај ви ше), чи ни 
нам се, го во ри у при лог ова квом ми шље њу.4

4 По сто је и дру га ми шље ња. Дја чен ко, ре ци мо, у реч нич ком члан ку ре чи го вҍ ние 
да је сво ју прет по став ку о ко ре ну, по ве зу ју ћи је са сан скрит ском реч ју gu – ‘при но си-
ти жр тве, жр тво ва ти’ и из во ди за кљу чак: „су дя по это му мо жно ду ма ть, что в древ но-
сти го ве ние со сто я ло в мо ли твах, со е ди нен ных с жер тво при но ше ни я ми” (в. ДЬ Я ЧЕН КО 
1993: 126). Пољ ски ети мо лог Бо риш (BO RIŚ 2007: 200–205) сма тра да се не ра ди о при-
мар но ре ли гиј ском зна че њу да тог пра сло вен ског ко ре на, по зи ва ју ћи се на се ман тич ки 
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5. ЗА КЉУ ЧАК. Сва го ре на ве де на ана ли за, по на шем ми шље њу, го во-
ри у при лог по сто ја ња јед ног за јед нич ког пра сло вен ског (пре ма Тру ба-
чо ву, сло вен ско-ла тин ског) ре ли гиј ског кон цеп та по што ва ња Бо га. Да ти 
кон цепт је под ра зу ме вао страх, бо ја зан, стреп њу, тре пет, с јед не стра не, 
а по што ва ње, усред сре ђе ност, па жњу, мо ли тве но ћу та ње, с дру ге.

Иако се ни у јед ном од са вре ме них сло вен ских је зи ка ни је са-
чу ва ло ово зна че ње у из вор ном ви ду, оно по сто ји у тра го ви ма у свим 
сло вен ским је зи ци ма. Ру ски гла гол го ве ть нај ви ше чу ва ре ли гиј ску ди-
мен зи ју зна че ња, прем да је и ов де до шло до сво је вр сног упро шћа ва ња 
и праг ма тич ни јег до жи вља ја кон цеп та. У срп ском се, као и у ве ћи ни 
дру гих сло вен ских је зи ка, кон цепт осло бо дио ре ли гиј ског зна че ња, али 
је за др жао исте или слич не емо ци је: по што ва ње, чи ње ње до бра – с тим 
што оне ви ше ни су упу ће не вр хов ном би ћу, већ дру гом чо ве ку. Од цен-
тра кон цеп та нај ви ше су се уда љи ла зна че ња гла го ла го ве ть и го ве ти у 
ди ја лек ти ма ру ског и срп ског је зи ка – фо ку си ра ла су се ис кљу чи во на 
спо ља шњу ма ни фе ста ци ју го ве ња: мир но ста ја ње. Об ред но ко сов ско-
ме то хиј ско го ве ње мла де пред све кром, све кр вом и сва то ви ма при бли-
жа ва се оном из вор ном, ре ли гиј ском кон цеп ту.
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СТИХОТВОРНАЯ МОЛИТВА
С ПОЗИЦИИ СИНТЕЗА РЕЛИГИИ – НАУКИ – КУЛЬТУРЫ

В статье анализируется стихотворная (поэтическая) молитва как явление 
синтеза религии, культуры и науки. Молитва ‒ это общение с Богом. Поэтическая 
молитва приближается в этом смысле к ритуальной, хотя и не способна ее 
заменить.

Ключевые слова: канонические молитвы, славословные, просительные, 
благодарственные молитвы, лингвокультурология.

Изучение стихотворной молитвы – прекрасный пример содруже-
ства лингвистики, литературоведения, лингвокультурологии, религио-
ведения, с позиций которого она может быть рассмотрена как связь с 
великими идеями христианства.

Отношение культуры, языка, науки (литературоведения, лингви-
стики, лингвокультурологии) и религии – сложные и неоднозначные. 
Есть самые разные подходы к решению данной проблемы. Один из них 
отвергает культуру как препятствие на пути к спасению и достижению 
святости. По радикальному тезису святителя Игнатия (Брянчанинова), 
«кто ищет премудрости вне Христа, тот… обретает и усваивает себе 
лжеименный разум, достояние духов отверженных» (БРЯНЧАНИНОВ 1996: 
559). Разделяет эту мысль проф. А. Осипов (ОСИПОВ 1997).

Еще один путь – от культуры, которая необходима, т.к. с ее по-
мощью происходит «очеловечивание мира» и «обожение человека» 
(БУЛГАКОВ 1993: 642). Как замечает прот. А. Геронимус, «культурное 
делание» имеет своим истоком Самого Бога. Поэтому восхождение к 
началам культуры есть «восхождение к Богу и обόженному человеку» 
(ГЕРОНИМУС 2004: 54).

Размышлять о русской культуре вообще и поэзии в частности без 
видения ее сквозь призму христианства, значит, упрощать ее духовную 
мощь и воздействующую силу. В советское время как раз и пытались 
построить культуру без учета ее религиозной основы. Сейчас, когда эта 
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позиция подвергается критике, вновь актуальным становится вопрос, в 
чем же заключается суть взаимоотношений культуры и религии, науки 
и религии. Ответить на эти вопросы, как полагает А. Л. Доброхотов, 
предстоит ныне уже «не положительной науке, а христианской мысли» 
(ДОБРОХОТОВ 2000: 5). Но наука, культура тоже должны двигаться на-
встречу, потому что как бы не менялись русская культура и наука, в ней 
всегда должно быть место Библии, несущей в себе огромный духовно-
нравственный потенциал, определённую систему ценностей.

Покажем это на примере стихотворной молитвы, которая, с одной 
стороны, может быть рассмотрена как связь с великими идеями хри-
стианства, с другой – как жанр, с третьей – исследуется ее язык как 
средство существования культурно-религиозных установок общества.

Несколько слов о ритуальной церковной молитве, которая питает 
молитву поэтическую. Под молитвой мы понимаем, согласно четырех-
томному академическому «Словарю русского языка» 1) «обращение 
к богу, святым, сопровождаемое чтением определенных текстов» и 2) 
«установленный текст, произносимый верующим при обращении к 
богу, к святым, а также при религиозных обрядах» (СЛОВАРЬ 1982: 290).

Молитва условно делится на три степени: устную, умную и сер-
дечную. Святитель Игнатий Брянчанинов выделяет в устной молитве 
гласную. Не всегда имеется возможность говорить молитву вслух, что-
бы не искушать и не смущать окружающих, поэтому она проговарива-
ется без звука собственно устами. Гласная молитва творится голосом. 
Постепенно происходит переход от молитвы устной к умной, говоря 
современным языком, умственной, то есть творимой одним умом. Сер-
дечная молитва предполагает искренний порыв, потому что Господь не 
требует от нас бездумного повторения заученного текста, он просит нас 
быть искренними в своих сердцах, ведь, как известно, такая горячая и 
сердечная молитва будет услышана Богом. Вероятно, о такой молитве 
богослов архимандрит Софроний (Сахаров) сказал: «Истинная молит-
ва к Богу истинному есть общение с Духом Божиим, Который молится 
в нас» (СОФРОНИЙ 1991: 10). Между этими видами молитв нет иерар-
хических отношений выше-ниже. Некоторые подвижники всю жизнь 
не оставляли устной молитвы: иногда чувства настолько переполняют 
душу человека, благодать настолько стесняет его сердце, что он не мо-
жет удержать молитву внутри себя и вынужден произносить ее устами, 
вслух. Совершенствоваться в молитве можно безгранично, ибо само бо-
гообщение вечно и бесконечно.

Молитва, обращается к духовным переживаниям человека и не за-
висит от внешних факторов. Как сказано в Евангелие от Иоанна, «Освя-
ти их истиною Твоею; слово Твое есть истина» (Иоанн. 176 17). Молит-
ва может быть внешнею и внутренней. При внутренней молитве слова 
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становятся как бы ненужными: душа в горячем порыве устремляется 
ввысь, к Богу, такая молитва ‒ безмолвное преклонение перед Богом, 
молитвенным становится состояние души, в терминологии Западной 
Церкви она называется адорацией (от латинского adoratiо ‒ поклоне-
ние, глагол ad-oro, adoravi, adoratum, are ‒ взывать, молить; чтить, по-
клоняться). Именно в молитве происходит то, о чем сказано в Новом 
Завете: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спа-
сению» (Послание к Римлянам Св. ап. Петра, 10: 10). В молитве чело-
век освящается Словом Божиим, соединяется с Ним, но это случается 
лишь с тем, кто ведет себя по-христиански, как гласит русская поговор-
ка: Послушай Бога в заповедях, чтобы он услышал тебя в молитве. В 
процессе молитвы истинно верующий достигает высшей концентрации 
всех своих духовных сил, личность молящегося устремляется ввысь, к 
Богу, наполняется Божественным экстазом и божественными видения-
ми. Так, сербский мыслитель пишет: «…Богочеловек отвечает «Аз есмь 
истина» (Ин.14‒6), но отвечает только тому, кто всем своим сердцем, 
всей душою, всем существом своим через молитву и слезы, через пост 
и бдение… вопрошает…» (ПОПОВИЧ 2004: 150‒151). Он связывает мо-
литву с другими добродетелями, бдением, постом, слезами покаяния, 
чтением священных книг, послушанием, которые являются крыльями 
молитвы, а сама молитва должна твориться постоянно. Апостол Павел 
говорит: непрестанно молитесь.

Православный философ, мыслитель И. А. Ильин прежде всего 
видел в молитве проявление активного начала человеческой души. Со-
гласно И. А. Ильину, истинно духовный человек всегда испытывает 
чувство благодарности к тому источнику, из которого он берет силы для 
нравственного совершенствования. Но это труд и нелегкий, о чем го-
ворится в русской поговорке: Нет труднее: Богу молиться, родителей 
кормить да долги платить. Молитва, по убеждению теологов, является 
той основой, на которой строится духовное общение с Богом.

Поэтическая молитва приближается в этом смысле к ритуальной, 
хотя и не способна ее заменить. Именно в ней происходит соединение 
языкового, культурного и религиозного начал. Размышлять о русской 
поэзии вообще без видения ее сквозь призму христианства, значит, 
упрощать ее духовную мощь и воздействующую силу. Поэт призван вы-
полнить свою духовную миссию – служение отечеству, народу (чувства 
добрые в народе пробуждать), родной земле и т.д., все это скреплено 
великими идеями христианства, которые были так важны для «личного 
морального сознания многих поэтов Х1Х века» (ГРАУДИНА ‒ КОЧЕТКОВА 
2010: 8).

Поэтическая молитва помогала погрузиться в философские глу-
бины и глубины веры, в ней светилась чистота молитвенных помыслов 
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авторов. Без этого нация могла бы впасть в литургический сон, когда, 
по выражению А. Бестужева, наступает «беспробудный сон золотой по-
средственности».

Расцвет жанра «стихотворная молитва» приходится на 19 в. При-
мером могут служить стихотворения П. А. Вяземского «Научи меня 
молиться», Н. Ф. Щербиной «Утренняя молитва», Ю. В. Жадовской 
«Молитва», А.А. Григорьева «Покаяние», А.Н. Майкова «Молитва» и 
др. (АФАНАСЬЕВА 2000).

Именно в этот период поэзия с наибольшей силой репрезентирует 
идею Бога, а потому ее нельзя понять по-настоящему, игнорируя эту 
сторону: «Бог в культурном ареале, начиная с первых веков правосла-
вия, был своеобразным вместилищем морали, гуманистических тра-
диций, питающих искусство, в том числе искусство слова» (ГРАУДИНА 
‒ КОЧЕТКОВА 2010: 38). Именно в молитве происходит соединение язы-
кового и культурного начал.

Церковная молитва должна произноситься «без поспешности и со 
внимание сердечным» (ПРАВОСЛАВНЫЙ МОЛИТВОСЛОВ 1991: т 38), в ней 
доминирует свойства древней музыкально-тонической системы, с кото-
рой связан ее особый ритмико-мелодический строй.

Все это заимствует и поэтическая молитва, она выполняет те же 
функции, но дополнительно она заражает читателя и воздействует на 
него эстетически. Поэтическая молитва отличается от сакральной, ис-
пользующейся в религии и живущей закрепленными церковью тради-
циями: перейдя в сферу искусства, она начинает жить собственной жиз-
нью по законам поэтического искусства.

В ней в поэтической форме выражается искренние, исповедаль-
ные мысли о Божьем промысле, о молитве как источнике неисчерпае-
мых благ. Она строится по законам поэтического текста, по правилам 
метрики и мелодики стиха, выработанными поэтикой. Будучи сложным 
и многоплановым жанром (РОГОВЕР 2004), молитва имеет много разно-
видностей – ритуальная, просительная, хвалебная, благодарственная, 
покаянная (это жанры канонической молитвы), но кроме того, поэти-
ческая молитва может быть гражданской, иронической, шуточной др.

Исследование ее с этих позиций и есть литературоведческий под-
ход, который должен дополняется лингвистическим и лингвокультуро-
логическим.

В поэзии, в поэтическом языке сливаются большинство его ипо-
стасей: здесь глубоко личное, особенное, подается как общезначимое, 
т.е. субъективное как общее, а это философский аспект, отсюда фило-
софская поэзия, раскрывающая существование человека в мире.

Думается, что размышлять о языке богообщения без видения его 
сквозь призму поэтической молитвы нельзя. Язык, по П. Флоренскому, 



ВАЛЕНТИНА АВРАМОВНА МАСЛОВА: Стихотворная молитва с позиции синтеза … 199

- это свет божьей благодати, излитой на человека. В некотором смысле 
язык является средством развития культурно-религиозных установок 
общества.

Язык молитв следует изучать, как особый язык со своими закона-
ми; вот некоторые из них – неравноправный диалог, высокая стилисти-
ка молитвы, особое торжественно-покаянное звучание и ритм, исчис-
лимое содержание. С точки зрения содержания поэтические молитвы 
делятся на обращенные к Богу, Богоматери, святым, ангелу, Свету и др. 
Кроме того, они бывают ритуальными, просительными, хвалебными и 
др. (см. вышеперечисленные жанры).

Ритуальные молитвы, это, как правило, молитвы-переложения из-
вестных православных молитв. Например, А. С. Пушкину принадлежит 
поэтическое переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина, ко-
торое он создал в 1836 году ‒ «Отцы пустынники и жёны непорочны». 
Великопостная молитва Ефрема Сирина призывала к покаянию, нрав-
ственному очищению души, приготовлению её к «ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ» и 
призывала Бога даровать душе дух смиренномудрия, терпения и любви.

А. Пушкин сохраняет суровую поэзию молитвы Ефрема Сири-
на. Праздность и уныние поэт объединяет в «дух праздности унылой», 
«любоначалию» отводится особая позиция. Автор подчёркивает особое 
значение этого греха, даёт этому человеческому пороку точное метафо-
рическое уподобление «змеи сокрытой сей».

Молитвой-переложением является и стихотворение А. Фета, кото-
рый в своей молитве фактически зарифмовал «Отче наш…»:

…Всеобщий наш отец, который в небесах,
Да свято имя мы твое блюдем в сердцах,
Да прийдет царствие твое, да будет воля
Твоя, как в небесах, так и в земной юдоли.
Пошли и хлеб обычный от трудов,
Прости нам долг, - и мы прощаем должников,
И не введи ты нас, бессильных, в искушенье,
И от лукавого избави самомненья.
Поэты обращается к конкретным каноническим молитвам, ис-

пользует их образы, стиль, здесь хорошо прослеживается влияние ри-
туальной молитвы.

Просительная молитва содержит прямую просьбу: спаси, поми-
луй, научи, исцели, просвети, оживи, отврати зло, дай силы и т.д. При-
мером могут служить стихотворения А. А. Григорьева «Покаяние», Я. 
П. Полонского «Молитва», П. А. Вяземского, М. Ломоносова. Краси-
вейшая молитва М. Ломоносова звучит так:
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Мирозаступница. Матерь воспетая,
Я пред Тобою с мольбой.
Бедную женщину, мраком одетую,
Ты Благодатью прикрой.

Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги,
В трудный час жизни, в минуту страдания
Ты мне, молю, помоги.

Радость духовную, жажду спасения,
В сердце мое положи.
В Царство небесное, в мир утешения 
Путь мне прямой укажи.
Это образец просительной молитвы, о чем свидетельствуют пря-

мые просьбы: прикрой Благодатью, помоги, укажи, а также мольба: 
Я пред Тобою с мольбой, молю, помоги. Лирическая героиня просит о 
Благодати, духовной радости и жажде спасения.

Язык молитвы чист и прозрачен. Как известно, язык имеет не-
сколько ипостасей, а схиархимандрит Софроний (Сахаров) говорил 
даже о разных языках: есть язык бытовой, есть язык науки, философии, 
но есть также и язык богообщения, который по сути является отдель-
ным языком (СОФРОНИЙ 2000). В стихотворной молитве мы также видим 
особый язык. Именно эта ипостась языка менее всего изучена, кроме, 
пожалуй, лексического пласта.

Восхваляющие, это фактически славословные молитвы, они сво-
его рода оды Богу, Богоматери и святым. Например, А. Хомяков. «Мо-
литва»:

…В мгле полунощной,
В полуденном зное,
В скорби и радости,
В сладком покое,
В тяжкой борьбе –
Всюду сияние Бога Святого,
Божия Мудрость, и Сила, и Слово…
Слава Тебе!
 Благодарственные молитвы – это благодарение Господа и его свя-

тых за помощь. Например, стихотворение Н. Ф. Щербина «Утренняя 
молитва»:

…В молитве теплой я излился,
Но благ себе не смел просить, ‒
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Я только плакал и молился,
Я только мог благодарить.
Есть молитва призывательная: в ней содержится призыв к Богу от-

кликнуться на зов, т.к. человек боится ощущать себя в одиночестве, он 
боится пустых небес. Об этом современная молитва атеиста Алексан-
дра Зиновьева «Молитва верующего безбожника», вот отрывок из него:

Только я умоляю: Боже!
Для меня ты немножечко будь!
Будь пусть немощным, не всесильным,
Не всеведущим, не всеблагим,
Толстокожим, на ухо тугим.
Мне-то, Господи, надо немного.
В пустяке таком не обидь.
Будь всевидящим, ради бога!
Умоляю, пожалуйста, видь.
Гражданские молитвы (социальные) – это молитвы, пронизанные 

патриотическим настроениями, например, молитва графини Е. П. Рас-
топчиной «Молитва за святую Русь» (1855), молитва Ю. В. Жадовской 
«Молитва об ополченных….» (1855). Еще пример, в 1817 году В. А. 
Жуковский написал «Молитву русского народа», которая, будучи поло-
женной на музыку, стала официальным гимном России под названием 
«Боже, царя храни»:

Перводержавную
Русь православную
Боже, храни! (начало).
Этот тип молитв широко распространен и в безбожной в целом 

поэзии ХХ века, например, у М. Цветаевой, А. Ахматовой:
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханье, бессоницу, жар,
Отыми и ребёнка, и друга,
И таинственный песенный дар.

Так молюсь за твоей литургиеей
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над тёмной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Но чаще всего поэтические молитвы полифункциональны: про-

сительная + социальная, например: Н. А. Некрасов «Гимн»:
Господь! Твори добро народу!
Благослови народный труд,
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Упрочь народную свободу,
Упрочь народу правый суд!
Если мы благодарим и прославляем Бога, то это хвалебные + бла-

годарственные молитвы; если человек совершает грех и решает пока-
яться и попросить у Бога прощения, то такие молитвы называются по-
каянными + просительными и т.д.

Возможны и другие классификации молитв. Так, поэтическая мо-
литва может рассматриваться как а) молитва ума, б) астральная молитва 
и в) духовная молитва.

Если молитва ума предполагает создание возвышенных образов, 
смысловым центром которых является некая божественная сущность 
(не только Бог, Дева Мария, ангелы, но и Истина, Разум, Свет и т.д.), 
то астральная молитва – мистическая молитва небесным светилам, то 
духовная молитва чаще невербальная, она есть форма соединения с 
высшей сущностью (см. сердечную и духовную молитвы в церковной 
традиции), а потому передать ее словами может лишь поэт, имеющий 
богатейший святоотеческий опыт. В астральной молитве поэт вмещает 
в себя Космос, хотя он мал, а вселенная велика. Но у него (поэта) есть 
тайное зрение (В. Хлебников, А. Белый, П. Флоренский были наделены 
космическим зрением. Так, А. Блок видел фиолетовые волны, заполня-
ющие вселенную). Многое видит в Космосе и М. Цветаева. (Стихотво-
рение «Плащ»):

Короткие крылья волос я помню
Мятущиеся между звезд. – Я помню 
Короткие крылья
Под звездною пылью.
Пример духовной молитвы: «… вся душа моя наполнилась молит-

вой, молитвой без слов, без прошений, без мысленной работы ума. Мо-
лилось все мое существо, как бы превратившись целиком в одни вос-
торженные легкие, пульсирующие одним дыханием молитвы» (ТОРИК 
2009: 142).

Религиозные настроения в обществе в ХХ1 веке преобразова-
лись в культурно-религиозные. Например, современная поэтесса Вера 
Боголюбова пишет:

Я молю Тебя, Господь всевышний,
Дай мне сил служить Твоей земле,
Помоги душе подняться выше,
Пусть свечой горит она во мгле.
Здесь выражено особое молитвенное состояние души, 

выливающееся в просьбу дать силы служить Родине, родной земле. Ин-
теллектуальный элемент уступает место духовному опыту личности, 
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отражает особый душевный настрой. Все эти молитвы ясны, музыкаль-
ны, эмоциональны.

Рассмотрим для примера поэтическую молитву А. Ахматовой 
«Молюсь оконному лучу»:

Молюсь оконному лучу – 
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу, 
А сердце – пополам.
На рукомойнике моём
Позеленела медь.
Но так играет луч на нём,
Что весело глядеть.
Такой невинный и простой
В вечерней тишине,
Но в этой храмине пустой
Он словно праздник золотой
И утешенье мне.
Это стихотворение открывает поэтический сборник Анны 

Андреевны Ахматовой «Вечер», ее первый сборник лирических стихов, 
изданный в 1912 году. С указания на действие «молюсь» начинает своё 
стихотворение А. Ахматова. Молитвенное погружение есть основное 
состояние лирической героини. В стихотворении «Молюсь» соблюда-
ются основные требования, которые предъявляют к молитве исихасты: 
молитва непрестанная (с утра до вечера) и тихая (я молчу). В стихот-
ворении «Я так молилась» немоту Анна Ахматова называет чудесной.

Смысловым центром стихотворения является образ луча. В пер-
вой строке обращает на себя внимание прямое указание на веществен-
ную природу луча: «оконный луч». Героиня молится, но ее молитва не 
совсем традиционна. Ее объект ‒ луч. Причем, луч не небесный, не сол-
нечный (не божественный, как энергия Бога), а грубо материальный, 
овеществленный ‒ «оконный». В пользу того, что луч не совсем обыч-
ный, говорят его характеристики «бледный, тонкий, прямой». Он буд-
то острый, режущий предмет, кинжал, разрубающий сердце пополам. 
Если солнечный луч дарует тепло, свет и в итоге жизнь, то бледный 
луч здесь несет лишь страдания, душевную боль. Душевный разлад, 
разрушенная внутренняя гармония человека, являются непреодолимым 
препятствием для восприятия света.

В первой же строфе стихотворения указывается местоположение 
ахматовской лирической героини: пустая комната, единственный види-
мый выход за пределы которой - окно, оно в то же время выступает в 
качестве преграды на пути.
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«Окно», преграждающее путь лучу, ‒ это одновременно символ 
связи, коммуникативный посредник между двумя мирами: внутренним 
и внешним. Сравним сложнейший образ окна у М. Цветаевой, которая 
создает с его помощью четырехмерное пространство в стихотворении 
«Окно». Обилие существительных представляет дискретный мир, дает 
осколочное видение ситуации, синтагматические связи разрываются:

Атлантским и сладостным
Дыханьем весны –
Огромною бабочкой
Мой занавес – и –

Вдовою индусскою
В жерло златоустое,
Наядою сонною
В моря заоконные…
Стихотворение полно мистического смысла. У этого окна как бы 

двойная рама: образ реального окна в тексте обрамлен хранящимися 
в памяти сказочными ситуациями, увиденными каким-то внутренним 
зрением: Вдовою индусскою / … Наядою сонною / В моря заоконные. 
Это прорыв в четвертое измерение: она устремляется к внутреннему 
видению вещи. Отсюда вывод, что великая поэзия может работать с 
четырехмерным пространством.

Образ окна у А. Ахматовой проще, он одномерен. Это прежде все-
го преграда, которая преломляет солнечный луч, лишает изначально по 
природе присущих ему характеристик, изменяет его, делает холодным. 
И здесь – намек на любовную измену, от которой искренне страдает 
юная девушка.

Образ «окон» довольно часто возникает в лирике Ахматовой. Они 
могут быть, например, «решетчатые» («Ты пришел меня утешить, ми-
лый») а также наглухо забитые («Все мы бражники, здесь блудницы»). 
Преграда в виде стекла возникает и в стихотворении «Выбрала сама я 
долю», в котором Ахматова вместо «луча» использует образ бьющегося 
о стекло голубя. Непроницаемое окно-преграда отражается во внутрен-
нем мире героини сердечной болью.

Преграда-окно указывает на двойственную природу луча: ис-
тинное, божественное (за окном), ложное, иллюзорное (восприятие 
внешнего мира через окно). «Луч» внешний может быть «утренним», 
«небесным», и такой луч воспринимается как Божье «благословение». 
Следует отметить, что внешний луч также связан с образом возлюблен-
ного: «Первый луч ‒ благословенье бога ‒ //По лицу любимому скольз-
нул» («Первый луч ‒ благословенье бога»). Образы «луча», «света» в 
стихотворениях Ахматовой часто возникают в связи с образами глаз 
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возлюбленного: «А взгляды его ‒ как лучи» («Смятение»). Глаза могут 
воспринимать внешние лучи и сами их исторгать.

Окно, возникшее в качестве преграды луча в стихотворении «Мо-
люсь…» сильно деформирует, разрушает его, становится источником 
личной трагедии героини (сердце пополам). В 9-й строке стихотворения 
луч предстает как «невинный и простой». Эти определения луча можно 
отнести к указаниям на его божественную сущность. Бог в христиан-
ской традиции прост.

Если во 2-й и 9-й Ахматова сосредотачивает внимание на свой-
ствах «луча», то в финале стихотворения она использует прием сравне-
ния: «Он словно праздник золотой // И утешенье мне». Поэтесса подо-
шла к четкому определению, идентификации луча, после чего следует 
его называние.

Если проследить динамику образа луча по ахматовскому стихот-
ворению, то можно увидеть особое круговое движение, которое совер-
шается им: взгляд вовне (1-я строка), далее ‒ вовнутрь, героиня как бы 
вводит его в сердце (4-я строка), откуда он снова исходит в мир (5-я, 6-я 
строки).

В 4-й строке стихотворения «Молюсь» будто совершенно невзна-
чай возникает образ «рукомойника». Акмеисты, а молодую Ахматову к 
ним вполне можно причислить, изображали свои сокровенные душев-
ные переживания посредством образов вещного мира. Сердце – это ру-
комойник: условное сходство по форме, и то и другое есть некий сосуд, 
связанный с символикой воды/крови, а значит крещения, очищения. В 
комнате ничего кроме рукомойника нет, он является ее образным цен-
тром, таковым же, как и сердце в человеке. Причем далее, когда ком-
ната-человек у Ахматовой становится «храминой пустой», это соот-
ветствие становится еще более очевидным. Если обратить внимание на 
православную традицию, то появление образа «рукомойника» уже не 
будет восприниматься случайным. Рукомойник использовался во вре-
мя приобщения Святых тайн. Образ «рукомойника» и «умывальника» 
часто использовался в святоотеческой традиции и связан с символикой 
очищения.

Не случайно у Ахматовой появляется именно рукомойник, а не 
умывальник. Это связано с образом «рук», чрезвычайно важным для 
творчества Ахматовой. Применительно к нашей теме мотивировать вы-
бор «рукомойника» можно тем, что глаза-окна, первоначально являют-
ся препятствием на пути света. Свет через тактильные ощущения, как 
тепло проникает вовнутрь человека и уже оттуда, изнутри, а так же и 
снаружи очищает, просветляет окна-глаза.

Образ «сердца», как мы уже сказали, проходит большую эволю-
цию в стихотворении: сердце-рукомойник, далее идет его обожение, 
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возвышение ‒ алтарь. Каждый из этих образов по-разному явлен в 
тексте стихотворения: в 4-й строке – как прямое называние «сердца»: 
сердце ‒ пополам. Далее появляется «рукомойник», который только по 
некоторым признаком мы можем соотнести с сердцем. Образ же «алта-
ря» вообще в тексте не явлен, он как бы растворен в его пространстве, 
имплицитно присутствует в нем. Алтарь здесь не просто важнейший 
элемент храмовой постройки. Образ «алтаря» распространяется на весь 
мир, который пребывает в состоянии праздника, момента причащения 
святых тайн. В этом прослеживается и элемент жертвенного служения 
героини. Разрубленное наполовину, разделенное сердце, а позже изле-
ченное, собранное лучом, затем сорастворяется в мире. Становясь све-
том, оно изливает его целиком без остатка, уже прекращая быть самим 
собой, обретая новое качество. Момент жертвенного рассеяния света 
выражен в образе «праздник золотой». Сам факт преображения, обре-
тения нового качества представлен в последней строке стихотворения: 
«И утешенье мне». Именно через эту молитву и наступет «праздник 
золотой», что приносит «утешенье».

Завершая анализ этого стихотворения, следует подчеркнуть, что 
оно построено на фундаменте, состоящем из широко использованной 
символики. В результате своей молитвы лирическая героиня А. Ахма-
товой достигает того, что у М. Лермонтова называется «легко, легко…». 
Тело становится храмом ‒ сакральной величиной, человек преодоле-
вает собственную раздробленность и множественность вещественного 
мира, сливается с ним в духовное единство. Молитвенное слово испол-
нено воли и силы, полученной свыше.

Слово Божье обладает высшим промыслом, к которому издревле 
на Руси обращались с молитвой, являющейся обязательной составля-
ющей русской традиционной лингвокультуры. Например, в молитве, 
созданной С.С. Аверинцевым, есть обращение к Слову: «Мы молим-
ся тебе, Слово, / Изначально сущее в Бога…». В поэтической молитве 
такого типа язык также переключает сознание в режим работы с че-
тырехмерным пространством, в эзотерические сущности миропорядка, 
для восприятия которого нужны и определенный склад ума и высокая 
духовная зрелость, и определенную мистическую настроенность.

Возможен еще один подход к исследованию поэтической молитвы 
- как к одному из видов (жанров) художественной коммуникации. Как и 
любая поэзия, она являет собой единение с читателем, взаимодействие, 
но и как любая молитва ‒ единство с Богом, приводит к сокровенному 
диалогу ним. В данном случае адресантом выступает, безусловно, мо-
лящийся человек, тот, кто произносит священные слова, а адресатом 
выступает Господь и другие святые, к которым мы обращаемся, но в 
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поэтической молитве есть еще один адресат – читатель, на которого она 
также рассчитана.

Итак, диалогичность передает молитвенно-поэтическому обще-
нию особую структуру – наличие двух важнейших признаков: актуали-
зацией «ты»-сферы высказывания и особым статусом Адресата речи. 
Обращение не только обозначает адресата, но наряду с этим служит 
также для установления нужного тона и стиля общения с учетом двой-
ного адресата, но главным адресатом становится все же Бог. В этой свя-
зи можно говорить о «нададресатности», по М. М. Бахтину. В разном 
понимании нададресат – это не только Бог, но и абсолютная истина, суд 
беспристрастной совести, народ, суд истории, наука и т.п.

Следовательно, «диалогичность» является важнейшим критерием 
молитвы вообще и поэтической, в частности. Поэт средствами языка, 
всем строем поэтического мышления создает собственное поэтическое 
молитвословие. Как сказал Г. Г. Гадамер, «…в стихотворении язык воз-
вращается к своей основе, к магическому единству мысли и события, 
пророчески взывающему к нам из сумрачных глубин праистории» (ГА-
ДАМЕР 1991: 142). Думается, что в высшей степени это верно в отноше-
нии поэтического языка молитвы.

Язык поэтической молитвы имеет ряд особенностей: в ее лекси-
ческий состав вводятся церковнославянизмы, устаревшие слова, исчез-
нувшие из обыденного языка обороты: Владыко дней моих! Дух празд-
ности унылой,/ Любоначалия, змеи сокрытой сей,/ И празднословия не 
дай душе моей (А. Пушкин), несмотря на это, поэтическая молитва име-
ет более современное звучание, нежели ритуальная: Христос и Бог! Я 
жажду чуда / Теперь, сейчас, в начале дня!/ О, дай мне умереть покуда 
/ Вся жизнь как книга для меня. В ней встречаются даже сниженные 
элементы, например, разговорный союз покуда.

Мы не должны забывать, что русское слово сакрально. Для рус-
ских характерна вера в слово как в непосредственное созерцание Бо-
жественной истины. Язык – основной источник веры. Во-первых, вера 
заключена в самом языке: первая и главная функция древнего языка, 
скорее всего, была сакральной. Во-вторых, вера репрезентирована с по-
мощью языковых средств. Вера консервируется в языке и хранится в 
нем веками. Даже в самых привычных и обычных словах зашифрована 
история рода и народа, союз земли и Неба. Например, слова, корень у 
которых -образ- тесно связаны с Образом Божьим, т.е. иконой. Отсюда 
все безобразия – связаны с утратой, потерей образа Бога. Стремление 
к первообразу – закономерно (ср. понятие первообразного слова у А. 
А. Потебни). Святой – это несущий свет. Однако все это было забыто.

В результате анализа поэтических молитв становится ясно, что 
язык демонстрирует нам в поэтической молитве механизмы переклю-
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чения сознания в четырехмерное пространство (см. цитаты из Цвета-
евой), проникновение в запредельное, в тайны одинокой, страдающей 
души. Что это за механизмы и как они функционируют, предстоит еще 
выяснить.

ВЫВОД. Поэтическая молитва помогает погрузиться в философ-
ские глубины мировосприятия и в меньшей степени в глубины веры, 
в ней передается чистота молитвенных помыслов по-настоящему ве-
рующих авторов, в основном – это поэты Х1Х века, а во второй по-
ловине ХХ века и позднее молитвы становятся более светскими, более 
суетными, когда на языке одно, а в сердце – пустота, когда, по выра-
жению А. Бестужева, наступает «беспробудный сон золотой посред-
ственности». Но даже в такой разновидности поэтической молитвы 
прослеживается влияние ритуальной молитвы, хотя и в меньшей мере, 
но они соответствуют по содержанию молитвам Священного Писания. 
В них сохраняется общий смысл молитвы и ее возвышенный язык, что 
в значительной степени зависит от мировоззренческих и эстетических 
позиций поэта. Поэтическая молитва представляет собой текст художе-
ственного и эстетического восприятия, как и любое искусство: в такой 
молитве часто смысл лежит не на поверхности (просьба, восхваление и 
т.д.), а скрыт за чередой рифмы и ритма. Обретение молитвы даже в ее 
поэтической форме позволяет человеку увидеть истинного Бога и Его 
нравственный закона, без которого, по словам святителя Николая Серб-
ского, «…путь человечества сокрыт во мраке» (ВЕЛИМИРОВИЧ 2006: 26).
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Предраг Пипер

О ГОВОРНОМ ДОГАЂАЈУ
У СВЕТЛУ ТЕОЛИНГВИСТИКЕ

Ако чо век има све це лу на ме ру уго ди ти Бо гу, то га Бог учи во љи
Сво јој или кр оз ми сли, или кр оз не ког чо ве ка, или кр оз Све то
Пи смо. (...) И цео свет за ње га по ста је као де се то стру на хар фа,
ко ја не ода је ни је дан звук без пр ста Бож јег.

Св. Пе тар Да ма скин

Пред мет овог ра да су оп ште од ли ке са крал ног го вор ног до га ђа ја (го вор-
ник, адре сат, вре ме, ме сто и дру ге окол но сти ко је кон сти ту и шу го вор ни до га ђај, 
али се не оства ру ју увек на исти на чин). У увод ном де лу ра да да ју се оп ште на по-
ме не о раз ли чи тим схва та њи ма пред ме та те о лин гви сти ке, а у ис хо ду раз ма тра ња 
за кљу чу је се да је за ве ру ју ће лин гви сте са крал ни го вор ни до га ђај пр о то тип сва-
ког дру гог го вор ног до га ђа ја (или би тре ба ло то да бу де), ако се жи вот ве ру ју ћег 
би ћа ви ди као уче ство ва ње у не пре кид ном оп ште њу са Бо гом ра ди стал ног (са-
мо)ускла ђи ва ња жи во та по је ди них чла но ва Цр кве, и Цр кве у це ли ни, са Оним, 
ко ји је све му и сва ко ме и по че так и свр ше так.

Кључ не ре чи: го вор ни до га ђај, са крал но, те о лин гви сти ка, по глед на свет, 
је зич ка сли ка све та.

1. Пред мет овог ра да је је дан рас про стра ње ни тип го вор не си ту а-
ци је, по сма тран као го вор ни до га ђај, ко ји по сто ји од вај ка да, ко ли ко по-
сто ји и чо век као ho mo re li gi o sus, а оства ру је се као сло ве сно оп ште ње 
(вер бал на ко му ни ка ци ја) са све том ду хов но сти, од но сно као са крал ни 
го вор ни до га ђај. Го вор ни до га ђај (JA KOB SON 1966: 289; BRIGHT 1992: 66–
67, 337) је сте оства ри ва ње сло ве сног оп ште ња у го вор ној си ту а ци ји, 
ко ју кон сти ту и шу го вор ник и са го вор ник, пред мет, ме сто и вре ме го во-
ра као и за јед нич ка зна ња уче сни ка и пра ви ла успе шне ко му ни ка ци је.

На по чет ку XXI сто ле ћа 84% чо ве чан ства чи не они ко ји се де кла-
ри шу као ве ру ју ћи љу ди, од че га су 32% хри шћа ни (PЕW FO RUM 2012). 
Бр ој ак тив них вер ни ка је ма њи, a сте пен њи хо вог ре ли ги о зног жи во та 
и ис ку ства је сва ка ко ве о ма раз ли чит. Ве ру ју ћи чо век сло ве сно оп шти 
не са мо са дру гим љу ди ма, ко ји су му ма ње или ви ше слич ни, не го и са 
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би ћи ма из ду хов не ре ал но сти, ко ја за ње га ни је ма ње ствар на од ре ал-
но сти ко ја се мо же не по сред но опа жа ти. 

Пр о у ча ва ње раз ли чи тих је зич ких стра на са крал ног го вор ног до-
га ђа ја пред мет је те о лин гви сти ке, чи ји се на зив, као и на зи ви мно гих 
дру гих по себ них лин гви сти ка и лин гви стич ких ди сци пли на схва та у 
ужем или у ши рем сми слу. Те о лин гви стич ка ис тра жи ва ња има ју у свом 
је згру пр о у ча ва ња је зи ка с по зи ци ја „гло то те о ло ги је” (или не че га што 
то ме те жи), од но сно ра су ђи ва ња о је зи ку у, пре све га, те о ло шким те о-
риј ско-ме то до ло шким окви ри ма, а тек по том у лин гви стич ким, ако ови 
дру ги ни су у ко ли зи ји с те о ло шким (нпр. ка да је реч о гло то го ниј ским 
пи та њи ма или о об ја шње њи ма раз ли чи тих стра на и ис по ља ва ња је зи ка 
и го во ра ко ја се те ме ље на Све том Пи сму, Пре да њу Цр кве и све то тач-
ким спи си ма, дог ма ти ма, жи ти ји ма, лич ном ду хов ном ис ку ству итд.). У 
окви ру та квог при сту па је зи ку те о ло шка и не те о ло шка ме то до ло ги ја не 
са мо да мо гу не го да и тре ба да бу ду ко ри шће не ком пле мен тар но где је 
то мо гу ће (а та мо где ни је, ве ру ју ћи ис тра жи ва чи ће пред ност да ти те о-
ло шкој аргу мен та ци ји, в. РО УЗ 2003: 81). 

Бр ој те о ло га ко ји се ба ве је зич ким пи та њи ма ни је из ра зи то ве ли-
ки, па је са вре ме на те о лин гви сти ка у ствар но сти ди сци пли на ко јом се, 
по свој при ли ци, углав ном ба ве ве ру ју ћи лин гви сти, на сто је ћи да из-
бо ром пр о бле ма и њи хо вим раз ма тра њем с ма њим или ве ћим ослон-
цем на те о ло шку те о ри ју и ме то до ло ги ју (по ред лин гви стич ке, ка да ова 
прет ход ној не пр о ти ву ре чи, и ко ја је че сто при мар на) ра су ђу ју о је зи ку 
у скла ду са сво јим по гле дом на свет. Ти ме ве ру ју ћи лин гви сти бар до не-
кле пре вла да ва ју рас цеп ко ји би мо гао по сто ја ти из ме ђу њи хо вих нај ду-
бљих уве ре ња и пр о фе си о нал ног опре де ље ња, ако би из бе га ва ли да се 
у окви ру свог ис тра жи вач ког ра да из ја сне о свом по гле ду на свет, због 
не спо ра зу ма или по сле ди ца ко је би та кво из ја шња ва ње мо гло има ти у 
на уч ној или ши рој дру штве ној сре ди ни ако би она би ла пре о вла ђу ју ће 
ате и стич ка или аг но стич ка.

У још ши рем сми слу те о лин гви сти ком би се мо гло на зва ти с в а -
ко  лин гви стич ко ис пи ти ва ње оних по ја ва у је зи ку и го во ру  у ко ји ма се 
ис по ља ва од нос из ме ђу Бо га и чо ве ка, укљу чу ју ћи и та ква ис тра жи ва ња 
ко ја су за сно ва на на по зи ци ја ма ате и стич ког или аг но стич ког по гле да 
на свет и од го ва ра ју ће те о ри је и ме то до ло ги је.1

2. „Не го ра ше ли ср це на ше у на ма док нам го во ра ше пу тем и док 
нам об ја шња ва ше Пи сма?” (Лк. 24,32). То пи та ње по ста вља ли су јед ни 
дру ги ма апо сто ли по сле раз го во ра са вас кр слим Го спо дом. 

1 О раз ли чи тим схва та њи ма те о лин гви сти ке и ње ном раз во ју в. „Увод но сло во” 
у збор ни ку: ГА ДОМ СКИ – КОН ЧА РЕ ВИЋ 2012: 5–9, где је да та и основ на ли те ра ту ра о тим 
пи та њи ма. В. та ко ђе: КОН ЧА РЕ ВИЋ 2006; 2009; 2011.
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До жи вље ност адре са та и го вор не си ту а ци је јед на је од нај ва жни-
јих ка те го ри ја сва ког го вор ног до га ђа ја, а по себ но са крал ног го вор ног 
до га ђа ја. За ве ру ју ћег чо ве ка, по ме ри ње го ве ве ре, Го спод се чо ве ку 
стал но обра ћа не са мо оним што је ре као кр оз пр о ро ке, Ста ри и Но ви 
За вет, пре да ње Цр кве и све то о тач ка ба шти на, цр кве не дог ма те, ис ка зе 
хи ља да бо го на дах ну тих љу ди, не го му се не пре ста но обра ћа и сви ме 
што се чо ве ку сва ко га тре на у ње го вом жи во ту де ша ва – пу тем при род-
них и дру штве них по ја ва, све до нај та на ни јих и нај скри ве ни јих по кре та 
у ду шев ном жи во ту и др. („Сва ка ствар и сва ка тво ре ви на Бо жи ја су 
сло ва по ко ји ма ми чи та мо” – Св. Ва си ли је Ве ли ки, в. МИ НЕ ЈИ 2006: 
књ. 2, 243), а на чо ве ку је да, оно ли ко ко ли ко има „пр о све тље не очи 
ср ца” (Еф. 1,18), пре по зна шта му се на тај на чин го во ри, и да жи ви у 
скла ду с тим. При пре мље ност за раз у ме ва ње под ра зу ме ва и спрем ност 
за ужи вља ва ње у го вор ни до га ђај. Сто га су и ква ли тет и ин тен зи тет до-
жи вље но сти адре са та, и го вор не си ту а ци је у це ли ни, ва жне ди мен зи је 
са крал ног го вор ног до га ђа ја.  

Као што је пра зно сло вље је дан од ра ши ре них об ли ка на ру ша ва ња 
го вор них кон вен ци ја и мак си ма, та ко је и уче ство ва ње у го вор ном до-
га ђа ју фор мал но, рав но ду шно, апа тич но и од сут но га ду ха, об лик зло у-
по тре бе ре чи. Спе ци фич ност са крал ног го вор ног до га ђа ја је сте у чи ње-
ни ци да обе те по ја ве, као и са ма ка те го ри ја ин тен зи те та до жи вље но сти 
го вор не си ту а ци је,  има ју из у зе тан зна чај за пу но ћу и ква ли тет го вор ног 
до га ђа ја, а да они ко ји са крал ни го вор ни до га ђај до жи вља ва ју упра во 
та ко, као су о ча ва ње са све тим („И вне млет хар фе Се ра фи ма / В свя щ ен-
ном ужа се по эт.” – А. С. Пу шкин), огре ше ња о те прин ци пе до жи вља ва-
ју као све то гр ђе („А ја вам ка жем, да ће за сва ку пра зну ри јеч ко ју рек ну 
љу ди да ти од го вор у дан Су да.” Мт. 12,37).

Ти по ло ги ја го вор них до га ђа ја са ста но ви шта ста ту са оно га ко је, 
као го вор ник, њи хов сто жер има уте ме ље ње у чи ње ни ци да од дру-
штве ног, уз ра сног, пр о фе си о нал ног или не ког дру гог ста ту са го вор ни ка 
умно го ме за ви си из бор је зич ких сред ста ва и струк ту ри ра ње ис ка за. Тај 
прин цип се мно го стру ко по твр ђу је у го во р ним до га ђа ји ма ду хов ног са-
др жа ја. 

3. „Глас је Го спод њи на во да ма” (Пс. 28,3). – Онај ко ме при па да 
нај ви ши мо гу ћи ста тус, ко ји је прет по чет на Реч, огла ша ва се не по сред-
но, и не ви дљи во, са мо у са свим по себ ним при ли ка ма, као што се, на 
при мер, ја вио Мој се ју код не са го ри ве ку пи не, као што се ја вио пр о ро ку 
Или ји, као што се ја вио при ли ком кр ште ња Ису са Хри ста на Јор да ну, 
или све ти ма Пе тру, Ја ко ву и Јо ва ну на Та во ру, а ја вљао се и у  дру гим 
при ли ка ма, нпр. у не ким ви ђе њи ма, као св. Јо ва ну Бо го сло ву у От кри-
ве њу. Ње го ви ис ка зи су по сво јој ко му ни ка тив ној функ ци ји крат ки асер-
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ти ви, нпр. „Ово је Син мој љу бље ни, ко ји је по мо јој во љи.” (Мт. 3,15), 
или ди рек ти ви (нпр. „Ње га слу шај те.” Мт. 17,5).

Св. вла ди ка Ни ко лај Жич ки ту ма че ћи стих „Глас је Го спод њи на 
во да ма.”, ка же сле де ће: 

„На Јор да ну чуо се глас Го спод њи, ка да је св. Јо ван кр стио Спа си те ља. 
На мо ру Га ли леј ском, ка да би бу ра и ве тро ви, чуо се глас Хри стов, и 
бу ра се ути ша ла, и ве тро ви пре ста ли. Глас Го спод њи чуо се на свад би 
у Ка ни Га ли леј ској, и во да се пре тво ри ла у ви но. На Цр ве ном Мо ру би 
глас Го спод њи, и мо ре се ра сту пи и отво ри пут на ро ду Бож јем. У пу сти-
њи би глас Го спод њи, и во да по те че из су ва ка ме на. Шта зна чи то: глас 
је Го спод њи на во да ма? Зна чи: сти хи ја во де на је де ло Бож је, и кр оз њу 
Бог чи ни чу де са кад хо ће и ка ко хо ће. Не ма ње су и оста ле сти хи је де ло 
Бож је — огањ, ва здух, и зе мља. И над њи ма је Бог го спо дар; и кр оз њих 
Бог чи ни чу де са кад хо ће и ка ко хо ће. У ог ње ном ви ду ја вио се Бог Дух 
Све ти о Пе де сет ни ци. У пе ћи Ва ви лон ској пла мен из гу би сво ју си лу по 
ре чи Го спод њој и не на шко ди бла же ним отро ци ма, огањ с не ба па де и за-
па ли жр тву Ге де о но ву (Суд. 6). Или ја све де огањ с не ба. Ку пи на го ра ше и 
не са го ре ва ше (II Мојс. 3). Огањ с не ба па де и за па ли жр тву Бо гу (I Цар. 
18). Ог ње ни стуб хо ђа ше пред Изра иљ ци ма. Све то по ре чи Го спод њој. 
Зе мља се отво ри и пр о гу та не пра вед ног Ко ре ја, Да та на и Ави ро на (IV 
Мојс. 16). Зе мља се отво ри и са кри Је ли са ве ту са мла ден цем Јо ва ном од 
ма ча Иро до ва. Зе мља се за тре се ка да Го спод из дах ну на Кр сту, и гр о бо-
ви се отво ри ше. На ва зду ху се ваз не се Го спод на не бо. На ва зду ху све ти 
апо сто ли би ше пре не ти у Је ру са лим са ра зних стра на све та. На ва зду ху 
пре не се ан гел пр о ро ка Ава ку ма тре нут но у Ва ви лон. И то све по гла су 
Го спод њем, по на ред би Го спод њој.” (ПР О ЛОГ 2001:  11.10; 742) 2   

Иако су ти ма ло број ни не по сред ни сна жни ис ка зи – усме ни, пи-
смо је та ко ђе у ру ци Бож јој, о че му, на при мер, све до чи у От кри ве њу 
Јо ван Бо го слов: „Бла жен је онај ко ји чи та и они ко ји слу ша ју ри је чи 
про ро чан ства и чу ва ју оно што је на пи са но у ње му, јер је ври је ме бли-
зу.” (Отк. 1,3),  као и ре чи ма о књи зи жи во та (2. Мојс. 32,32–33; Мал. 
3–16; Флп. 4,3; Отк. 3,5; 17,8; 20,12 ), и о бе лом ка ме ну жи во та у Цар-
ству Бож јем, на ко јем је за пи са но сва чи је пра во име (Отк. 2,17). 

Син Бож ји, као ова пло ће на Реч Бож ја, пр о по ве дао је ме ђу љу ди-
ма и ре чи ма и при ме ри ма, а сло ве сна стра на те пр о по ве ди, са бра на у 
Је ван ђе љи ма на мно гим ико на ма се из о бра жа ва као Књи га, чи ме се ис-
ти че, по ред усме не ре чи, ви сок ранг пи сма као дру гог основ ног сред-

2 Ов де и да ље у ци та ти ма из Охрид ског пр о ло га пр во се на во ди да тум, а по сле 
тач ке са за пе том стра ни ца, а у ци та ти ма из Жи ти ја све тих на во ди се са мо да тум јер се ти 
ци та ти да ју по елек трон ском из да њу (в. спи сак ци ти ра не ли те ра ту ре), док се у ци та ти ма 
из Ми не ја на во ди бр ој књи ге и бр ој стра ни це.



ПРЕДРАГ ПИПЕР: О говорном догађају у светлу теолингвистике 215

ства оп ште ња. Уоста лом, и дру ге ве ли ке ре ли ги је све та за сно ва не су 
на из ве сном кор пу су ка нон ских тек сто ва са крал ног са др жа ја и ста ту са. 
По ред то га, мно го број на су ја вља ња Го спо да и ње го вог не по сред ног 
обра ћа ња, ка ко у да ни ма по по вас кр се њу та ко и у сва ка сни ја вре ме на.

„Ра дуј те се!” (Јн. 28,9), „Не бој те се...” (Јн. 28,10) – би ле су пр ве 
ре чи ко ји ма се вас кр сли Го спод обра тио по вас кр се њу оку пље ним уче-
ни ци ма. Као што је сва ки људ ски век оме ђен, с јед не стра не, пр вим ре-
чи ма ко је чо век по ро ђе њу чу је, а ка сни је и пр вим ре чи ма ко је из го во ри, 
и с дру ге стра не, по след њим ре чи ма ко је чо век чу је или из го во ри (при 
че му ни ко не раз у ме оно што је пр во чуо, а мно ги не раз у ме ју ни оно 
што им је оста ло у уши ма на кра ју; в. ПИ ПЕР 2009), та ко су и епо хе оме-
ђе не ве ли ким ис ка зи ма, све до ис ка за ко јим је ство рен свет и оног ко јим 
ће се ова кав свет за вр ши ти. Као и мно го шта дру го, јед ни су скло ни да 
ис ка зе-ме ђа ше епо ха об ја сне слу чај но шћу, а они ко ји ве ру ју да ни шта 
ни је слу чај но, схва та ће то као пр о ми шље ност у ко ју ни је сви ма да то да 
јед на ко успе шно пр о ник ну, уко ли ко то ни је ве ћим де лом, или са свим, с 
оне стра не људ ског по и ма ња.  

Сре ди шњи ста тус у са крал ном го вор ном до га ђа ју при па да и Све-
том Ду ху (уп. „На дах ну ти му дро шћу и исти ном од Ду ха Све то га пи са ху 
све ти Бож ји љу ди: пр о ро ци, и је ван ђе ли сти, и апо сто ли, и оци, и учи-
те љи, и је рар си, и па сти ри” – ПР О ЛОГ 2001: 19.5; 350). Он је, као што се 
у Сим во лу ве ре из ри чи то ка же, „го во рио кр оз пр о ро ке”, што оста вља 
на ду да Он и да ље го во ри кр оз пр о ро ке они ма ко ји су до стој ни да то чу-
ју и раз у ме ју.3 У по себ ним са крал ним си ту а ци ја ма, ко је су исто вре ме но 
го вор не си ту а ци је, Он се по ја вљу је у ви ду го лу ба, – пр ви пут Јор да ну 
све до че ћи за Ису са Хри ста да је Син Бож ји, али и ка сни је, нпр. у ви ду 
го лу ба ко ји је све ште но му че ни ку Фо ки, епи ско пу си ноп ском у вре ме 
ца ра Тра ја на спу стио на гла ву ве нац и ре као: „Ча ша тво ја на пу ни се, и 
тре ба да је ис пи јеш” – ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТИХ 2012: 22. 9). 

3 Нај ве ћи пр о рок је сам Син Бож ји, ко ји ука зу је они ма ко ји ма го во ри на пр о ро-
чан ства ста ро за вет них пр о ро ка (нпр. св. Мој се ја Бо го вид ца, ми ле ни јум и по пре ро ђе ња 
Ису са Хри ста, али и мно гих дру гих ста ро за вет них пр о ро ка), а и сам мно го пу та да је 
пр о ро чан ства. Но во за вет ни пр о ро ци су, по ред дру гих, и св. Јо ван Пре те ча („Јер су сви 
Пр о ро ци и За кон пр о ри ца ли до Јо ва на.” – Мт. 11,13), пр ви пр о рок по сле ста ро за вет ног 
пр о ро ка Ма ла хи је (6. ве ка пре Хри ста), и св. Јо ван Бо го слов (От кри ве ње). Мно го је 
све до чан ста ва о дру гим бо го на дах ну тим хри шћан ским пр о ро ци ма и пр о ро чи ца ма, ка-
кве су, на при мер, би ле че ти ри кће ри св. апо сто ла Фи ли па ђа ко на (ЖИ ТИ ЈА СВЕ ТИХ 2012: 
9.10). О та квим љу ди ма у срп ском на ро ду све до че и пре зи ме на по пут Пр о рок, Пр о ро-
чић, Пр о ро ко вић и сл. Уоста лом, и мај ка Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша би ла је из по ро ди-
це Пр о ро ко ви ћа. Ко ли ко је ду бо ко мо ти ви са но из вор сна ге пе снич ког ства ра ња ви де ти 
у на дах ну ћу, то ли ко су оправ да не пр о фет ске сли ке ве ли ких пе сни ка. 
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Св. вла ди ка Ни ко лај Жич ки ис ти че да Све ти Дух го во ри кр оз Све-
то Пи смо: „О бра ћо мо ја, бра ћо, ни је Све то Пи смо од чо ве ка не го од 
Бо га, ни је од зе мље не го од не ба, ни ти је од те ла не го од ду ха, да ‒ од 
Ду ха Бож јег Све то га.” (ПР О ЛОГ  2001: 19.5; 350), а да Све то Пи смо ни је 
од ово га све та ис ти ца ли су и пр о ро ци, нпр. св. пр о рок Је ре ми ја: „Не на-
пи са Све то Пи смо ла жљи ва пи саљ ка књи жев нич ка.” (Јер. 8,8). 

Пре све та Бо го ро ди ца се не ко ли ко пу та по ја вљу је у Но вом За ве ту у 
уло зи ли ца ко је је у сре ди шту го вор ног до га ђа ја („Она је би ла ћу тљи ва 
пре ма љу ди ма, али је ду ша ње на не пре ста но раз го ва ра ла с Бо гом.” – ПР-
О ЛОГ 2001: 27.12; 949),4 од че га је, ве ро ват но, нај по зна ти ји њен од го вор – 
Архан ге лу Га ври лу на бла го вест: „Ево слу шки ње Го спод ње. Не ка бу де по 
ри је чи тво јој!” (Лк. 1,38), и св. Је ли са ве ти, ко ји по чи ње чу ве ним сти хом 
„Ве ли ча ду ша мо ја Го спо да...” (Лк. 1,46), али и не ко ли ко Бо го ро ди чи них 
ка сни јих обра ћа ња Ису су Хри сту или на ро ду око ње га (нпр. Јн. 2,3; 2,5). 
Мно го је ви ше за бе ле же них при ме ра ка сни јих Бо го ро ди чи ног обра ћа ња 
све тим љу ди ма, по чев од апо сто ла и у сва по то ња вре ме на.

У Све том Пи сму на ла зе се и мно го број ни при ме ри та квих го вор-
них си ту а ци ја у чи јем су ко му ни ка тив ном сре ди шту ан ђе ли: „Пре ко 
Сво јих ан ге ла Бог је об ја вио ро ђе ње Иса ка од без дет не Са ре, и Сам со на 
од без дет ног Ма но ја и ње го ве же не, и Јо ва на Пре те че од без дет них За-
ха ри је и Је ли са ве те.” (ПР О ЛОГ 2001: 6.10). Жи ти ја све тих са др же и дру ге 
мно го број не при ме ре у ко ји ма су ауто ри ис ка за ан ђе ли, ко ји су вр ло че-
сто, као што им на зив ка же, до но си о ци ве сти – ве сни ци, али ко ји има ју 
и дру ге ко му ни ка тив не функ ци је, нпр. пер фор ма тив ну (ка да је св. За ха-
ри ја на реч ан ђе ла оне мео за то што је по сум њао) или ди рек тив ну и др.

О ја вља њи ма и обра ћа њи ма све тих му че ни ка, пре по доб них, упо-
ко је них архи је ре ја, све ште ни ка и мо на ха, по је ди ним љу ди ма ко је тре ба 
охра бри ти, под се ти ти, упо зо ри ти или опо ме ну ти, све до че мно га жи ти ја 
све тих.

Бог се љу ди ма обра ћа и усти ма ду хов ни ка, ста ра ца, са мрт ни ка и 
де це (Пс. 8,2), али и пу тем књи ге и, уоп ште, пи сма. Мно га од тих по-
сред них обра ћа ња из гле да ју са свим обич но, или као пу ке слу чај но сти, 
о че му све до чи при мер пре лом ног мо мен та у жи во ту св. Ав гу сти на 
Ипон ског, ко ји је, бу ду ћи бо гат и угле дан, али не за до во љан на чи ном на 
ко ји је жи вео, чуо из свог вр та ка ко је не ко де те не ко ме ре кло „Узми и 
чи тај”, по сле че га је бла же ни. Ав гу стин узео Но ви За вет и отво рио не 
ме сту на ко јем је пи са ло „Не го се обу ци те у Го спо да Ису са Хри ста и 

4 На при мер: „Ми има мо, бра ћо, све га не ко ли ко ре чи за пи са них у Је ван ђе љу, што 
их је из ре кла Пре све та Бо го ро ди ца. Све те ње не ре чи од но се се на ве ли ча ње Бо га.” (ПР-
О ЛОГ 2001: 27.3; 949).
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ста ра ње за ти је ло не пре тва рај те у по хо те.” (Рим. 13,14), што му је из 
осно ва пр о ме ни ло жи вот (АВ ГУ СТИН ИПОН СКИ 2012).

Део хри шћан ског уче ња об у хва та и при зна ва ње по сто ја ња и стал-
ног де ло ва ња оно стра ног пер со на ли зо ва ног зла, ко је та ко ђе мо же уче-
ство ва ти у го вор ном до га ђа ју, по не кад узи ма ју ћи на се бе глав ну ко му-
ни ка тив ну уло гу, као што је она у ко јој ис ку ша ва Ису са Хри ста по сле 
че тр де се то днев ног по ста у пу сти њи, обра ћа ју ћи му се по не кад и усти-
ма ње го вог уче ни ка (Лк. 4,8), као што се по не кад по ја вљу је да рас пра-
вља с по је ди ним све ти те љи ма (нпр. у ви ђе њи ма св. Ан дре је – ПР О ЛОГ 
2001: 7.10; 729) и дру гим ве ру ју ћим љу ди ма (МИ НЕ ЈИ 2006: књ. 2: 179), 
као што се, уоста лом, сва ко днев но обра ћа јед ним љу ди ма по сред ством 
дру гих у си ту а ци ја ма вер бал них кон фли ка та и мно гих дру гих об ли ка 
зло у по тре бе ре чи.

У си ту а ци ји са крал ног ко му ни ка тив ног до га ђа ја на ла зе се и ве ру-
ју ћи љу ди ка да се обра ћа ју Бо гу, све ти те љи ма или пре ми ну ли ма, што се 
де ша ва ве ко ви ма, сва ко днев но, сву да и у раз ли чи тим об ли ци ма, ко ји су 
и функ ци о нал но, и струк тур но, и си ту а тив но вр ло из ди фе рен ци ра ни. У 
нај оп шти јем, то су мо ли тве ти па сла во сло вља и за хва љи ва ња, увек са 
из ра же ном екс пре сив но шћу, а мо ли тве ти па мол би (пр о збе), са оба ве-
зном оп та тив ном ди рек тив но шћу, што има жан ров ска, али и лек сич ка и 
гра ма тич ка пра ви ла уоб ли ча ва ња (ПИ ПЕР 2007).  

4. Об ли ци сло ве сног оп ште ња у са крал ном го вор ном до га ђа ју раз-
ли ку ју се, пре све га, по сме ру обра ћа ња, с об зи ром на то да ли је реч о 
обра ћа њу чо ве ку, као адре са ту, или обра ћа њу чо ве ка, као го вор ног ли ца.

У пр вом слу ча ју, из ста но ви шта да чо ве ком упра вља пр о ми сао 
Бож ја, сле ди да се Бог чо ве ку обра ћа не пре ста но, иако то обра ћа ње ни је 
не по сред но, ли цем у ли це, че га се ма ло ко удо сто јио у зем ном жи во ту, 
не го је то, по пра ви лу, по сред но обра ћа ње. Ако ни је са свим ду хов но 
осле пео и оглу вео, чо век по не што од то га пре по зна као „знак”, по не што 
од пре по зна тог и пр о ту ма чи на пра ви на чин, а по не што од пр о ту ма че-
ног усво ји и при ме ни. Све што ни је на вре ме схва тио, мо ра ће кад-тад 
схва ти ти, а што је ду же не при јем чив за реч Го спод њу, ду же но си бре ме 
тог не ра зу ме ва ња.

С дру ге стра не, као што је ре че но, и ве ру ју ћи чо век, са жи вим ре-
ли ги о зним ис ку ством, по ме ри ње го ве ја чи не и ква ли те та, обра ћа се у 
раз ли чи тим при ли ка ма и на раз ли чи те на чи не Бо гу, и они ма ко ји су с 
њим у Цар ству Не бе ском, или они ма за ко је се на да да су га се удо сто-
ји ли; обра ћа му се и не по сред но или по сре до ва њем дру гих, нпр. све-
ште ни ка, ду хов ни ка, али и дру гих љу ди за ко је ве ру је да се њи хо ва реч 
бо ље „при ма”.
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У са крал ном  го вор ном до га ђа ју, о ка квом све до че мно ги при ме ри 
из Све тог Пи сма, па три сти ке, жи ти ја све тих, али и по је ди нач них ре ли-
ги о зних ис ку ста ва, ко му ни ка ци ја је по пра ви лу јед но смер на, би ло да је 
то обра ћа ње чо ве ку или обра ћа ње чо ве ка. Иако ма ло број ни ји, по сто је и 
мно ги при ме ри дво смер не ко му ни ка ци је, од ко јих су не ки вр ло по зна-
ти, као што су раз го во ри апо сто ла с Го спо дом док је још хо дао зе мљом, 
али и по сле ње го вог вас кр сну ћа, пи та ња ко ја су му по ста вља ли они ко ји 
су у ње га ве ро ва ли (чак и ако га ни су од мах пре по зна ва ли, нпр. пи та ње 
Ма ри је Маг да ли не оно ме за ко јег је ми сли ла да је вр тлар (Јн. 20,15), 
раз го вор апо сто ла Кле о пе и још јед ног апо сто ла с „не по зна тим” са пут-
ни ком (Јн. 24,17), од че га су им ср ца го ре ла (Јн. 24,32), раз го вор апо-
сто ла са на кнад но пре по зна тим Го спо дом, ко ји их је по у чио где да ба це 
мре же (Лк. 21,1–14) итд., али и пи та ња ко ја су Го спо ду по ста вља ли они 
ко ји су га ис ку ша ва ли (о пла ћа њу по ре за, о по што ва њу су бо те) или са-
слу ша ва ли (Ка ја фа, Пи лат); крат ки ди ја ло зи љу ди са архан ђе ли ма и ан-
ђе ли ма, нпр. За ха ри је у ол та ру, ка да му је са оп ште но да ће до би ти си на, 
или Ма ри је у ње ном до му, ка да је од архан ђе ла са зна ла за Бла гу вест, 
као и мно ги дру ги.

Сте пен осве шће но сти чи ње ни це да је све што се чо ве ку де ша ва и 
све што он чи ни ње гов ди ја лог са Бо гом, ни је код сва ко га исти, као што 
се раз ли ку ју и  сте пе ни вер ба ли зо ва но сти тог ди ја ло га, ко ји ни је са мо 
сло ве сне при ро де не го је пра ћен од го ва ра ју ћим по кре ти ма, оде ва њем, 
ме ло ди јом (ве ли ки бр ој са крал них го вор них до га ђа ја има об лик све ча-
них пе са ма), а у крај њој ли ни ји укуп ним на чи ном жи во та.

Нај зад, ка да је о об ли ци ма са крал ног го вор ног до га ђа ја реч, у њи-
ма не уче ству је са мо чо век, не го се и не жи ва твар по ка зу је као жи ва, она 
раз у ме и по ви ну је се ре че ном, као нпр. ве тар, ко ји пре ста је да ду ва ка да 
му Го спод за по ве ди, мо ре ко је се уми ри, смо ква ко је се осу ши, мо ре ко је 
се раз де ли, не бо ко је се за тво ри на мо ли тву св. Или је (I Цар. 16,17), сте-
на ко ја се отво ри да при ми св. Је ли са ве ту са де те том, итд. (ПР О ЛОГ 2001: 
5.9; 639) С дру ге стра не, у не ким при ли ка ма ис по ља ва се ра зум ност 
бе сло ве сне тва ри, као у си ту а ци ја ма ка да она и без го вор ног под сти ца ја 
ис ка зу је по што ва ње Го спо ду и све тим љу ди ма, нпр.  ка да се др во по кло-
ни као да је чо век,5 или ка да жи во ти ња пр о го во ри итд.6

5 На при мер: „Па ка ко се бо жан ска по ро ди ца при бли жи др ве ту то ме, за тре се се 
др во ве о ма, и зли дух устра шен од при бли же ња Мла ден ца Хри ста – по бе же. Та да се др-
во са ви вр хом сво јим к зе мљи и по кло ни се Со зда те љу сво ме као не ки сло ве сни створ.” 
(ПР О ЛОГ 2001: 28. 12; 951)

6 На при мер: „Да со зер ца вам чу де сни до жи вљај Ва ла мов (VI Мојс. 22), и то: ка ко 
Ва лам по ђе да пр о ро ку је Ва ла ку кне зу Мо ав ском; ка ко се ан гел ја ви на пу ту с ма чем и 
спре ча ва ше Ва ла ма да иде; ка ко ма га ри ца ви де ан ге ла пре не го Ва лам, и пр о го во ри го-
спо да ру сво ме.” (ПР О ЛОГ 2001: 18.7; 508)
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Сло ве сно оп ште ње ду хов ног са др жа ја је пр о ја вљи ва ње чу да, ко је 
че сто прет хо ди не ком дру гом чу ду, а, с дру ге стра не, сва ко пр о ја вљи ва-
ње чу да је чо ве ко во оп ште ње са ду хов ним би ћи ма и ка да то чу до не ма 
је зич ки из раз јер је са мо при хва та ње не ког до га ђа ја као чу да пред ста-
вља при хва та ње чи ње ни це о по сто ја њу и пр о ја вљи ва њу оне ствар но сти 
ко ја умно го ме на ди ла зи чо ве ков ра зум, ко јој се чо век обра ћа ра ди пре-
по зна ва ња и при хва та ња, а не ра ди оба ве зног ту ма че ња ко јим би ње гов 
ра зум том ви шом ствар но шћу овла дао.

5. Са крал не го вор не до га ђа је, као и све дру ге го вор не до га ђа је, 
кон сти ту и шу та ко ђе њи хов пред мет, ме сто, вре ме и дру ге окол но сти. 

У пред ме ту та квог го во ра се, с јед не стра не, об ја вљу је, пре све га, 
оно што је сте, што ће би ти и шта тре ба да бу де, об ја шња ва се чо ве ку 
бли ским је зи ком оно што он ни је схва тио ка да му је исто би ло ре че но 
сли ка ма ко је тре ба тач но пр о ту ма чи ти („а они ма на по љу све у при ча ма 
би ва.” – Мк. 4,11). С дру ге стра не, пред мет са крал ног го вор ног до га ђа ја 
са чо ве ком као го вор ним ли цем обич но су су сла во сло вља, бла го да ре ња 
и пр о збе Бо гу, ис по ве да ња, ка ја ња, за ве то ва ња и др.

Ме сто ко је кон сти ту и ше са крал ни го вор ни до га ђај обич но има по-
се бан дру штве ни ста тус (нпр. храм, стан, там ни ца, гу би ли ште, са мрт ни 
одар, гр о бље...), али ипак не ма ме ста ко је би у том по гле ду би ло ис кљу-
че но. С јед не стра не, Бог се чо ве ку обра ћа увек и сву да, на сло ве сне и 
дру ге на чи не, ма да из гле да да љу ди ма ли део то га што им се са оп шта ва 
пре по зна је и схва та ју у пот пу но сти, на пра ви на чин, а, с дру ге стра не, 
чо век мо же сво јом го вор ном де лат но шћу кон сти ту и са ти са крал ну си ту-
а ци ју на би ло ком ме сту, што нај бо ље по твр ђу ју при ме ри оних у ко ји ма 
мо ли тва не пре ста но „те че”.  

Са гла сно упра во ре че ном, и вре ме, као је дан од кон сти ту тив них 
чи ни ла ца сва ке го вор не си ту а ци је, ка рак те ри ше и са крал ни го вор ни 
до га ђај, при че му, иако је основ ни и оба ве зни уче сник сва ке го вор не 
си ту а ци је Онај ко ји је пред веч ни и ко ји се не пре ста но обра ћа чо ве ку 
от кад овај по сто ји, и без об зи ра на чи ње ни цу да се и чо век мо же обра-
ћа ти Твор цу увек и сву да, што ма ло број ни и успе ва ју, – по сто је ипак 
не ке си ту а ци је ко је су у сво јим вре мен ским окви ри ма увек и си ту а ци је 
са крал ног го вор ног до га ђа ја, као што су са вр ша ва ња све тих тај ни, бо-
го слу же ња, ис по ве да ња,  сва ка вр ста мо ли тве, пр о ро чан ства (ка да су 
на дах ну та Ду хом Све тим), сно ви (ко ји су у Све том Пи сму ско ро увек 
си ту а ци ја не ког го вор ног до га ђа ја)7 итд.

7 На при мер: „Ан гел се Бож ји ја ви Јо си фу на сну и за по ве ди му, да узме Мла ден-
ца и Ма тер Ње го ву и бе жи у Ми сир. Јо сиф та ко и по сту пи. Узев ши бо жан ског Мла ден ца 
и Ма тер Ње го ву Пре све ту, он се упу ти пр во у На за рет (Лк. 2,39), где уре ди сво је до ма ће 
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Сло ве сно оп ште ње мо ра има ти и сред ство, од но сно ме диј ко јим 
се оства ру је. Са крал ни го вор ни до га ђај нај че шће се оства ру је као усме-
на жи ва реч, али га мо же кон сти ту и са ти и на пи са на реч, – од оне, на ма 
не по зна те, ко ју је Го спод пи сао по зе мљи по што је спа сио гре шну же ну 
ка ме но ва ња, до ре чи ње го ве „кри ви це” на пи са них на та бли ци на кр сту 
из над рас пе тог Го спо да. Ма те ри јал за пи са ње у вре ме на ка да су на ста-
ле апо стол ске епи сто ле, је ван ђе ља,  от кри ве ње Јо ва но во, али и ка сни је, 
би ле су и ка ме не пло че, на ко ји ма су пр стом пи са ли Бо го ро ди ца и ан ђе-
ли, олов не пло че, др ве не да шчи це и др. 

Да су гла ва, гр ло и ру ка (због пи са ња и ико но пи са ња) би ли нај че-
шћи ме ди ји адре са на та у са крал ним го вор ним до га ђа ји ма, а уши нај-
че шћи ме диј адре са та, по твр ђу ју су ро ве ка зне ко ји ма су баш ти орга ни 
под вр га ва ни: јед ним му че ни ци ма су за ис по ве да ње хри шћан ске ве ре 
ста вља ни на гла ву ужа ре ни шле мо ви, дру ги ма су на че лу уре зи ва не ре-
чи ка зне те им је та ко вла сти та ко жа по ста ла ма те ри јал на ко јем им је 
на пи са на пре су да,8 тре ћи ма је од се цан је зик или де сна ру ка, че твр ти ма 
у гр ла си па но рас то пље но оло во, пе ти ма су уши пр о би ја не пе ром за пи-
са ње..., чи ме је њи хо во све до че ње од сло ве сног по ста ја ло над сло ве сно, 
а му че ни ци су од ауто ра ис ка за ис по ве да ња ве ре по ста ја ли са ми со бом  
ис ка зи ви ше га ре да, још ре чи ти ја по ру ка, као што је то ре че но за св. 
му че ни ка Вар ла ма (ПР О ЛОГ 2001: 19. 11; 845), ко ји је дла ну др жао за па-
ље ни та мјан све док ни су из го ре ли и та мјан и ру ка, те он та ко по стао 
исто вре ме но и жрец и жр тва и жр тве ник.  

6. „Ко одр жи ри јеч мо ју, не ће оку си ти смр ти ва ви јек.” (Јн. 8,52). У 
са крал ном го вор ном до га ђа ју оства ру ју се, ви ше или ма ње, оне је зич-
ке функ ци је и оне го вор ни чи но ви (SERL 1991) ко ји се сре ћу и у ве ћи ни 
дру гих го вор них до га ђа ја, али за сту пље ност не ких од њих је мно го ве-
ћа не го у дру гим го вор ним до га ђа ји ма. То је по себ но ка рак те ри стич но 
за ди рек тив не го вор не чи но ве, по сво јој при ро ди бли ске оно ме што Р. 
Ја коб сон на зи ва ко на тив ном је зич ком функ ци јом (JA KOB SON 1967: 292), 
као и за пер фор ма ти ве. Оп та тив ни ди рек ти ви су вр ло че сти у обра ћа-
њи ма чо ве ка Твор цу и све ти ма, а им пе ра тив ни ди рек ти ви су, по пра ви-
лу, су прот ног сме ра, док су пер фор ма ти ви че сти у за ве то ва њи ма, за кли-

ства ри, и узе со бом си на свог Ја ко ва, па он да одо ше у Ми сир (Мт. 2,14).” (ПР О ЛОГ 2001: 
26.12; 945)

8 На при мер: „Пре по доб ни му че ник Те о дор и Те о фан На чер та ни. Ро ђе на бра ћа, 
ро дом из Па ле сти не, вр ло обра зо ва ни у свет ској му дро сти и у му дро сти ду хов ној. Мо-
на си у оби те љи Све тог Са ве Осве ће ног, по том и пре зви те ри. Стра да ше љу то за ико не у 
вре ме три ца ра: Ла ва Јер ме ни на, Ми ха и ла Вал во са и Те о фи ла. Без ум ни Те о фил сво јим 
ру ка ма их ту че, и на ре ди, те им се гво жђем на цр та ше по ли цу под сме шљи ви сти хо ви, 
због че га су и пр о зва ти На чер та ни.” (ПР О ЛОГ 2001: 27.12; 948)
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ња њи ма, пр о кли ња њи ма и сл. (ПИ ПЕР 2007), а по себ но у свим оним слу-
ча је ви ма у ко ји ма се реч ју оства ру је чу до, по чев од ства ра ња све та, а од 
то га до га ђа ја ду ги низ чу да ко ја по ка зу ју моћ ре чи ши ри се кр оз ве ко ве. 
Нај по зна ти ја но во за вет на чу да су, ско ро сва, учи ње на Реч ју Го спод њом, 
нпр. чу до у Ка ни, ути ша ва ње бу ре, из ле че ње бе со муч них, оду зе тих, не-
мих и сле пих, вас кр са ва ње кће ри Ја и ро ве, вас кр са ва ње си на на ин ске 
удо ви це, вас кр са ва ње че тво ро днев ног Ла за ра, пр о ро чан ства... 

О мо ћи ре чи го во ри се вр ло из ри чи то на ви ше ме ста у Но вом За-
ве ту, а о си ли ре чи љу ди од ве ре све до че и жи ти ја све тих.9

Моћ ре чи по твр ђу ју и пр о ро чан ства, чи је су две глав не од ли ке, 
пр во, да је у њи ма пр о рок онај чи јим усти ма Све ти Дух го во ри пр о ро-
ко вим са вре ме ни ци ма и по том ци ма. Пр о рок ни је аутор ис ка за не го, пре 
све га, чо век ко ји се удо сто јио да бу де од Бо га иза бран да бу де сред ство 
об ја вљи ва ња по ру ке: „по кре та ни Ду хом Све тим го во ри ше све ти Бо жи-
ји љу ди.” (2. Пт. 1,21);10 и дру го, да је пр о ри ца ње сло ве сно оп ште ње 
ко је иде пре ко и из над вре мен ских гра ни ца ко ји ма су по ко ле ња раз дво-
је на, го то во као из ри ца ње пре су де о оно ме што се мо ра зби ти и шта се 
не и бе жно зби ва кад му до ђе вре ме; да кле, из ри ца ње пр о ро чан ства је и 
исто вре ме но чин за по че тог оства ри ва ња то га што је из ре че но, па су у 
том сми слу пр о ро чан ства вр ста пер фор ма тив них го вор них чи но ва. 

Али као што за чу до мо ра по сто ја ти и чу до тво рац и чу до при мац 
(онај ко ји не сум ња да је чу до за и ста чу до, као пр о ја вљи ва ње ви шег 
ума и во ље, што чу до при мац при хва та без по ку ша ја да га по сва ку це ну 
по ста ви на крх ке но ге сво га ра зу ма и без по ку ша ја да чу до пр о ве ри екс-
пе ри мен тал ним или не ки дру гим ис кљу чи во ра ци о нал ним пу тем), та ко 
се и пр о ро чан ство у пот пу но сти оства ру је у са крал ном сло ве сном до-
га ђа ју он да ка да по ред пр о ро ка (као оно га ко ји је иза бран за до стој ног 

9 Мо ли твом  су вас кр са ва ли мр тве и св. Ђор ђе (ПР О ЛОГ 2001: 23.4), св. До нат (ПР-
О ЛОГ 2001: 30.4), св. Ера змо Охрид ски (ПР О ЛОГ 2001: 2.6), св. Ва си јан, епи скоп лав диј ски 
(ПР О ЛОГ 2001: 10.6), св. пр о рок Је ли сеј (ПР О ЛОГ 2001: 14.6), св. Лев ки је, епи скоп врун-
ти си о пољ ски (ПР О ЛОГ 2001: 20.6), св. Пе тар (ПР О ЛОГ 2001: 29.7), преп. Си со је Ве ли ки 
(ПР О ЛОГ 2001: 6.7), преп. Ди је (ПР О ЛОГ 2001: 19.7), св. пр о рок Или ја Бо го ви дац (ПР О ЛОГ 
2001: 20.7), преп. Сер ги је Ра до ње шки (ПР О ЛОГ 2001: 25.8), св. Мар тин еп. тŷрски (ПР О-
ЛОГ 2001: 12.10), св. Ам вро си је, епи скоп ме ди о лан ски (ПР О ЛОГ 2001: 7.12), св. Спи ри дон 
Чу до тво рац, еп. три ми фунт ски (ПР О ЛОГ 2001: 12.12), св. му че ник Нео фит (ПР О ЛОГ 21.1), 
преп. Па ла ди је, пу сти њак си риј ски (ПР О ЛОГ 2001:28.1), преп. му че ни ца Ев до ки ја (ПР О-
ЛОГ 2001: 1.3), пре по доб ни Бе не дикт (ПР О ЛОГ 2001: 14.3) и мно ги дру ги.       

10 „А пр о рок је са мо иза бра но ору ђе Ду ха Бож јег Све сил ног. Та ко је на пи са но це-
ло Све то Пи смо ‒ не по во љи чо ве ка но по во љи Бо га, и не по уму чо ве ко вом но по уму 
Бож јем.” (ПР О ЛОГ 2001: 11.5; 330).
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да пр о ро чан ство из рек не, и ко ји не мо же да га не из рек не11), по сто је и 
они ко ји су до стој ни да пр о ро чан ство при ме на пра ви на чин („О Го спо-
де, ко ји да де пр о ро ци ма си лу да ви де исти ну где до ла зи из да ле ка, дај и 
на ма си лу да усво ји мо ту исти ну ко ја је већ до шла.” ПР О ЛОГ 2001: 13.8; 
579).12 При ми ти на пра ви на чин зна чи раз ли ко ва ти исти ни та од ла жних 
пр о ро чан ста ва.13

Сна га ре чи (OSTIN 1995) ис по ља ва се и он да ка да се реч ју не чи ни 
до бро, не го се чи ни су прот но то ме (уп. „Ре кох: чу ва ћу се на пу то ви ма 
сво јим да не згри је шим је зи ком сво јим.” – Пс. 38,2),  а пре вла да ва ње 
зло у по тре бе ре чи оце њу је се као ме ри ло нај ви ше вр ли не („Ако не ко у 
ри је чи не гри је ши, тај је са вр шен чо вјек.” – Јак. 3,2; в. и ПР О ЛОГ 2001: 
18.10; 761; МИ НЕ ЈИ 2006, књ. 3:24, 87, 146, 214, 387–388).

За то се сна зи зло у по тре бље не ре чи су прот ста вља сна га ћу та ња. 
Ти хо ва ње је је дан од уоби ча је них об ли ка мо на шког жи во та, али у Све-
том Пи сму и у по то њим вре ме ни ма на ла зи мо и при ме ре ве ли ких мол-
чал ни ка, ко ји су се за ве то ва ли на ћу та ње, као и мо на ха ко ји су го во ри ли 
рет ко, би ра но и шкр то, на сто је ћи да из бег ну и нај ма ње не до стој ну упо-
тре бу ре чи, нпр. св. Јо ван Ћу тљи ви (ПР О ЛОГ 2001: 3.12; 883); преп. Гри-
го ри је Ћу тљи ви (ПР О ЛОГ 2001: 7.12; 894); св. Пам во Ћу тљи ви (ПР О ЛОГ 
2001: 18.7; 507) и др., као и оних ко ји су о ћу та њу дру ге учи ли ћу те ћи и 
– пи шу ћи, као Св. Ка лист, па три јарх Ца ри град ски (ПР О ЛОГ 2001: 22.11; 
853), ко ји је  у 100 гла ва опи сао сво је ис ку ство о без мол вном жи во ту. 

Функ ци је ћу та ња су, као што је из лин гви стич ких ис тра жи ва ња 
по зна то, раз ли чи те (ПО ЛО ВИ НА 1996; РО КО ШО ВА 1999), а по твр де то ме на-
ла зи мо и ка да је реч о ћу та њу у са крал ном го вор ном до га ђа ју (в. ПЕ ТРО-
ВИЋ 2002, по себ но ЈЕ РО ТИЋ 2002; ПА ВЛО ВИЋ 2002). 

У Но вом За ве ту Хри стос је на не ка пи та ња од го во рио ћу та њем. С 
об зи ром на то ко је ту, ра ди че га и шта пи тао, мо же се прет по ста ви ти 
да је ћу та њем ус кра ћен од го вор они ма ко ји га ни су би ли до стој ни, или 
они ма ко ји су пи та ли о оно ме што је у Пи сми ма одав но ре че но, или што 
је Он сам већ ре као.

11 „И ре кох: не ћу га ви ше по ми ња ти ни ти ћу ви ше го во ри ти у име ње го во; али би 
у ср цу мом као огањ раз го рео, за тво рен у ко сти ма мо јим, и умо рих се за др жа ва ју ћи га, 
и не мо гох ви ше.” (Је рем. 20,9).

12 „Ко не ће да ве ру је у до бро, то ме не по ма жу сви зна ци ко је не бо мо же да ти. 
[...] А кад чо век ис те ра зло бу из ср ца и спа се ум свој од та ме гре хов не, та да он ви ди 
без број не зна ке ко је Бог да је они ма ко ји хо ће да ве ру ју ‒ ви де и ве ру ју.” (ПР О ЛОГ 2001: 
27.2; 142).

13 Уп. „Из и ћи ће мно ги ла жни пр о ро ци и пре ва ри ће мно ге” (Мт. 24,11); „И ла жни 
пр о ро ци и ла жни учи те љи се ја ће се ме по ги бли у на ро де.” (ПР О ЛОГ 2001: 21.7; 517). А св. 
апо сто лу Јер ми, јед ном од се дам де се то ри це, ан ђео је из ри чи то за по ве дио „ис пи ти ва ти 
исти ни та и ла жна пр о ро чан ства...” (ПР О ЛОГ 2001: 31.5; 378).
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У Но вом За ве ту ве ли ки при мер уз др жа но сти у го во ру да је Пре све-
та Бо го ро ди ца. О то ме се у Пр о ло гу ка же: 

„Ве ли чан стве но је и уз бу дљи во ње но ћу та ње, ко јим је као за ве сом по-
кри ва ла све бо ло ве сво је, све ра не ср ца сво га. У су мра ку свих тих мно-
го број них бо ло ва, на сла га них у ср цу ње ном пре чи стом, све тли ло је не-
у га си во кан ди ло ве ре и на де у Бо га и пре да ност Бо гу. Не над ма шна у 
пле ме ни то сти слу шки ња Го спод ња! Она је ви де ла се бе ја сно у Бож јем 
пла ну људ ског спа се ња; она је чи та ла у пр о ро ци ма о се би; она је раз го-
ва ра ла с ан ге ли ма – ве сни ци ма Бож јим. За то све што је до ла зи ло на њу, 
ра дост или му ка, она је зна ла да од Бо га до ла зи, те ни ти је кли ца ла у ра-
до сти ни ти роп та ла у му ци. Не го је ћу та ла и све сла га ла у ср цу сво ме.”  
(ПР О ЛОГ 2001: 29.12; 955) 

Али као што не тре ба ко ри сти ти ре чи ка ко им не при ли чи, у не ким 
си ту а ци ја ма не сме се ћу та ти, што се та ко ђе ис ти че у све то о тач кој ли-
те ра ту ри, а што је у XVI ве ку по све до чио Фи лип Мо сков ски у oдговору 
Ива ну Гр о зном „Где је мо ја ве ра, ако бу дем ћу тао?”  (ПР О ЛОГ, 19.5).

Раз у ме се, ћу та ње ни је од ли ка са мо оних са крал них го вор них до-
га ђа ја ко ји при па да ју хри шћан ству. По зна то је да је у мно гим кул ту ра ма 
део аске зе уз др жљи вост или пот пу на уз др жа ност у го во ру, као што је 
по зна то и то да и у тим кул ту ра ма ћу та ње мо же има ти раз ли чи те функ-
ци је, што, на при мер, илу стру је бу ди стич ка по у ка пре ма ко јој је је дан 
ра до зна лац по ста вио Бу ди пи та ње на ко је је овај ћу тао. Ка да је не стр-
пљи ви по се ти лац упи тао  Бу ду за што не од го во ри, Бу да му је на то дру-
го пи та ње уз вра тио: „Од го во рио сам ти”. По у ке о пре и мућ стви ма ћу та-
ња део су и ислам ске тра ди ци је. Та ко се, на при мер, за му сли ман ског 
пр о ро ка Му ха ме да ве зу је из ре ка: „Нај сла ђе пи ће је гор ка реч ко ју ни сам 
из го во рио не го сам је пр о гу тао”.

7. Из из ло же ног пре гле да ва жни јих осо бе но сти са крал ног го вор-
ног до га ђа ја, мо же се за кљу чи ти, као што је на по чет ку овог ра да на-
зна че но, да ме сто са крал ног го вор ног до га ђа ја у си сте му дру га чи јих 
го вор них до га ђа ја пре суд но за ви си од по гле да на свет оно га ко о то ме 
пр о су ђу је. За ис тра жи ва ча у чи јем по гле ду на свет не ма ме ста за ре-
ал ност ду хов но сти, са крал ни го вор ни до га ђај има са свим пе ри фер но 
ме сто у си сте му ти по ва го вор них до га ђа ја, мо жда ма ње зна чај но од ди-
ја ло га у би ло ком пр о из во ду фик ци о нал не књи жев но сти. За ве ру ју ћег 
ис тра жи ва ча, са крал ни го вор ни до га ђај, као сло ве сни су срет чо ве ка са 
Бо гом, и уоп ште са све том ду хов но сти, има ће сре ди шње ме сто у  ти по-
ло ги ји го вор них до га ђа ја, као пр о то тип оног го вор ног до га ђа ја, из ко јег 
су сви дру ги на овај или онај на чин из ве де ни по ме ри и об ли ку сво је 
уда ље но сти од пр о то ти па. 
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Тај за кљу чак ме то до ло шке при ро де из ви ре из јед не оп шти је чи-
ње ни це, ко ја ни је не по зна та, али се пре ћут но че шће ста вља на стра ну 
не го што се пре тре са: од то га ка кав је по глед на свет оно га ко се ба ви 
пр о у ча ва њем је зи ка (а и дру гим пи та њи ма, по чев од пи та ња о по стан ку 
све та, чо ве ка и је зи ка), умно го ме за ви си ка кво ће се ту ма че ње да ти оно-
ме што се пр о у ча ва. 

Ево јед ног вр ло кон крет ног при ме ра. У гра ма ти ка ма ру ског је зи ка 
со вјет ског вре ме на об ли ци Го спо ди, Бо же, Иису се, Хри сте уко ли ко би 
би ли по ме ну ти, убра ја ли су се, по пра ви лу, у уз ви ке, а не у име нич ке 
об ли ке (што је за др жа но и у не ким са вре ме ним гра ма ти ка ма ру ског је-
зи ка), по не кад уз об ја шње ње да у ру ском је зи ку не по сто ји во ка тив, а те 
ре чи из ра жа ва ју са мо емо ци о нал но ста ње го вор ни ка, док се не ка ко под-
ра зу ме ва ло ми шље ње да те ре чи не ма ју де но та те. За оне ко ји сма тра ју 
да је по след ње на ве де но ми шље ње тач но, и це ло об ја шње ње je уме сно. 
Ме ђу тим, при то ме се слу чај но или на мер но пре ви ђа да по сто је ми ли-
о ни из вор них го вор ни ка ру ског је зи ка са дру га чи јим по гле дом на свет, 
ко ји сва ко днев но ко ри сте те об ли ке као во ка ти ве с пу ним име нич ким 
зна че њем, да кле упо тре бља ва ју их као име ни це, а не као уз ви ке (иако је 
ве ћа или ма ња екс пре сив ност свој стве на мно гим во ка тив ним из ра зи ма, 
в. ИВИЋ 2005: 650–659. У Ру ској Пра во слав ној Цр кви вер ни ци се сва-
ко днев но мо ли тве но обра ћа ју сто ти на ма ру ских све ти те ља (као и оним 
пра во слав ним све ти те љи ма ко ји ни су ру ски) ко ри сте ћи об лик во ка ти ва, 
нпр. Ан дрее, Ан но, Ели са ве то, Га ври и ле, Ев ста фие, Ели са ве то, За ха-
рие, Иоаки ме, Ксе но фон те, Ме ла ние, Ни ко лае, Ми тро фа не, Ни ки то, 
Па ра ске во, Си ме о не, Ти хо не итд., пре ци зни је ре че но, у са крал ном сти лу 
ру ског је зи ка са мо им се та ко и мо гу пра вил но обра ти ти, што по ка зу је 
да је у ру ском је зи ку и го во ру (у ње го вом са крал ном сти лу, а не у свим 
функ ци о нал ним сти ло ви ма) во ка тив жи ва ка те го ри ја (БУ ГА ЈО ВА 2012).

Раз ли чи ти по гле ди на свет очи глед но не мо гу оста ти са мо у гра-
ни ца ма при ват но сти, ко ја је у да нас у по вла че њу све ја чом и раз у ђе ни-
јом еду ка ци јом, про фе си о на ли за ци јом, по ли ти за ци јом, ин фор ма тич ком 
гло ба ли за ци јом и сва ко вр сном мо дер ном све ши ром и гу шћом мре жом 
со ци ја ли за ци је по је дин ца. Чи ње ни ца да из раз ли чи тих по гле да на свет 
че сто пр о ис ти чу и та ква об ја шње ња то га све та ко ја, у це ли ни или у не-
ким ње го вим аспек ти ма, не са мо да ни су ком пле мен тар на не го су че сто 
уза јам но не кон зи стент на до су прот ста вље но сти, не мо гу се пре ва зи ћи 
ре ла ти ви зо ва њем вред но сти раз ли чи тих ре ше ња или пре ћут ним ста-
вља њем пр о бле ма на стра ну. 

Вра ћа ју ћи се на те рен лин гви сти ке и пред ме та овог ра да, мо же се 
у скла ду са тим за кљу чи ти да је за јед не лин гви сте са крал ни го вор ни 
до га ђај пр о то тип сва ког дру гог го вор ног до га ђа ја, и да је за њих те о лин-
гви сти ка лин гви стич ка ди сци пли на од те мељ ног зна ча ја, док за дру ге 
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лин гви сте са крал ни го вор ни до га ђај (уко ли ко би му уоп ште при зна ли 
пра во на по се бан ста тус) има са свим пе ри фе ран зна чај ме ђу дру гим вр-
ста ма го вор ног до га ђа ја, ко ји би мо гао би ти ин те ре сан тан за пси хо лин-
гви сти ку, со ци о лин гви сти ку или сти ли сти ку, док би са ма те о лин гви сти-
ка, за оне ко ји та ко гле да ју на овај пред мет, пре би ла спо ре дан фе но мен 
из со ци о ло ги је на у ке не го за себ на лин гви стич ка ди сци пли на.

У овом ра ду по ку шао сам да, ко ли ко се то мо гло учи ни ти у за-
да том оби му и об ли ку, дам аргу мен те за та кво ви ђе ње го вор ног до га-
ђа ја, у све тлу те о лин гви сти ке, са гла сно ко јем је це ло ку пан жи вот сва-
ког ве ру ју ћег би ћа не пре ста но уче ство ва ње у не пре кид ном са крал ном 
сло ве сном оп ште њу са Бо гом ра ди стал ног (са мо)ускла ђи ва ња жи во та 
по је ди них чла но ва Цр кве, и Цр кве у це ли ни, са Оним, ко ји је све му и 
сва ко ме и по че так и свр ше так (Отк. 21,6).
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Предраг Пипер

О РЕЧЕВОМ СОБЫТИИ В ТЕОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

Р е з ю м е

Предмет настоящей статьи общие признаки сакрального речевого события 
(говорящий, адресат, время, место и другие составляющие речевого события). В 
связи с теолингвистическим подходом к данному предмету в вводной части статьи 
рассмотрены различные понимания содержания и объема понятия теолингвистики. 
В результате проведенного анализа автор приходит к выводу, что статус сакрального 
речевого события в системе типов речевых событий в конечном итоге зависит от 
мировозрения исследователя. Если жизнь верующего человека в идеале видится, как 
постоянное  сакральное общение с Богом, или как стремление к такому общению, тогда 
для верующего человека, в частности верующего лингвиста, в зависимости от степени 
его религиозного опыта, сакральная речевая ситуация  является прототипом любого 
речевого события.
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ПРИНЦИП СИММЕТРИИ В РЕЧЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ПРОПОВЕДИ*

В статье раскрывается ведущий принцип речевой организации современ-
ной православной проповеди, дается описание лексических, синтаксических и 
интонационных средств создания симметрии в речевом строе пастырского слова.

Ключевые слова: православная проповедь, принцип симметрии, зеркаль-
ная симметрия, простая симметрия, речевая организация, лексические повторы, 
интонационные средства, синтагма.
 
В последнее десятилетие современная православная проповедь в 

ряду других жанровых разновидностей духовной речи является объек-
том всестороннего изучения в лингвистике, что позволило исследовате-
лям установить типологию пастырского слова, выявить его жанровые 
особенности, акустические, семантические и коммуникативные харак-
теристики, композиционно-речевую структуру и языковую специфику 
(см. БОБЫРЕВА 2007; ИЦКОВИЧ 2007; ПРОХВАТИЛОВА 1999; 2002; 2007; РО-
ЗАНОВА 2003 и др.). 

Данная статья посвящена описанию ведущего конструктивного 
принципа в речевой организации современной православной пропо-
веди, которым, по нашим наблюдениям, является принцип симметрии, 
отражающий линейную соотнесенность повторяющихся языковых 
элементов. Этот принцип организации словесного материала наиболее 
ярко, как свидетельствуют исследования Д. С. Лихачева (1965; 1987), 
был представлен в стилистической симметрии – одном из глубоко ар-
хаичных, по определению ученого, явлений поэтики древнерусской ли-
тературы, впоследствии исчезнувшем. Следы древней системы художе-
ственного мышления сохраняются в речевой организации современных 
духовных текстов и проявляются как на уровне содержания, так и на 
уровне формы. 

* Работа  выполнена в рамках проекта «Стилистическая парадигма русской зву-
чащей речи», поддержанного грантом РГНФ № 13-04-00386.
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Как известно, симметрия представляет собой соразмерное, гармо-
ничное расположение частей целого и может быть зеркальной и простой 
(или параллельной). Зеркальная симметрия характеризуется полным 
соответствием в расположении частей целого по отношению к центру, 
простой симметрии свойственна соразмерность речевых фрагментов по 
протяженности, мелодическому оформлению, структуре и т.п.

Принцип симметрии реализуется в православной проповеди лек-
сическими, синтаксическими и интонационными срествами. 

Так, анализ материала показывает, что в проповеди по принципу 
зеркальной симметрии построены многие лексические повторы. В этом 
случае повторяющиеся элементы (одно и то же слово, разные слово-
формы одной лексемы, однокоренные слова) располагаются по отно-
шению к центру, либо находятся в инициальной и финальной частях 
высказывания. Например:

…Бог/ соединяется с человеком/ и человек перестает быть ... рабом ... 
Божиим/...; ...любовь к Богу/ требует/ величайшей любви Бога/... 

Симметричные повторы позволяют проповеднику выделить 
смысловые центры высказывания, акцентировать внимание слушате-
лей на информативно значимых словах духовного наставления. Так, на-
пример, в основе лексической симметрии, представленной во фрагмен-
те Слова о Боге-Троице патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
лежит понятие «любовь» как центральное для христианства, ибо «Бог 
есть любовь» (1 Ин., 4:8):

...любовь ко Исусу Христу/ открывает нам/ любовь Божию/ мы любим 
Христа/ а в ответ ... на эту любовь/ получаем себе любовь Божию// 
любя Христа/ мы получаем в ответ/ любовь к Богу/... 

Здесь повторяющиеся элементы – «любовь ко Христу» и «любовь 
Божия» – являются бинарными компонентами, представляющими со-
бой одновременно автономные понятия и единство, воплощающее сло-
ва Спасителя: «Я и Отец одно» (Иоан., 10:30). Вместе с тем повторение 
бинарных элементов в данном фрагменте проповеди организовано по 
принципу зеркальной симметрии, предполагающей полное соответ-
ствие в расположении частей целого по отношению к центру. Оно мо-
жет быть представлено следующей схемой: ЛХ – ЛБ – ЛХ – Л – ЛБ – ЛХ 
– ЛБ, где сокращениями ЛХ и ЛБ обозначены соответствующие бинар-
ные компоненты «любовь ко Христу» и «любовь Божия», а литерой Л 
– их важнейшая составляющая – «любовь».

Как видно из приведенной транскрипции, повторяющиеся слова 
в плане семантики представляют собой отнюдь не случайные лексиче-
ские элементы. Выделенные повтором слова обычно связаны с темой 
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духовного наставления, они могут обозначать важнейшие для христи-
анского мировоззрения понятия. Их симметричное воспроизведение 
в рамках высказывания позволяет не только зафиксировать внимание 
слушателей на ключевых словах пастырского наставления, но и при-
дать речи проповедника афористичный характер благодаря предельно 
сжатой и стилистически совершенной форме выражения мысли. Не 
случайно симметрия лексических повторов наблюдается обычно в наи-
более значимых фрагментах проповеди, которые содержат либо выводы 
из предшествующего повествования, либо важнейшие постулаты хри-
стианского вероучения, нравственно-религиозной этики.

Принцип зеркальной симметрии организует и синтаксическое по-
строение духовных текстов. Однако в отличие от симметрии лексиче-
ских повторов, использующихся для придания выразительности форме 
и акцентирования содержательных компонентов в рамках высказывания, 
синтаксический параллелизм направлен на усиление семантической це-
лостности более крупных единиц членения речевого потока – сверхфра-
зовых единств и сопровождается, как правило, анфорой или эпифорой. 
Продемонстрируем это на примере следующего фрагмента из Пасхаль-
ной проповеди патриарха Московского и всея Руси Алексия II:

...я не могу/ не поблагодарить тех/ которые сегодня/ присутствовали 
здесь/ за первым/ богослужением/ совершенным/ в этом/ святом храме/ 
я благодарю Вас/ Борис Николаевич/ члены Правительства/ я благодарю 
архипастырей/ которые совершили с нами/ сегодня/ первую/ пасхальную 
вечерню/ в этом/ святом храме/ я не могу не поблагодарить/ два хора/ 
Троице-/Сергиевой/ Лавры/ и Московских/ духовных школ/ и военный хор/ 
имени Александрова/ которые помогали нам/ прочувствовать/ радость/ 
светлого праздника/ Воскресения Христова/... 

В приведенном отрывке синтаксические модели с анафорой «я 
не могу не поблагодарить...» и «я благодарю...» повторяются в обрат-
ном порядке, образуя зеркальную симметрию. При этом начало и конец 
симметричного синтаксического построения совпадает с границами 
сверхфразового единства и создает его интонационную и семантиче-
скую целостность.

Принцип симметрии в речевой организации духовной проповеди 
реализуется не только лексико-синтаксическими, но и разнообразны-
ми интонационными средствами. Прежде всего он находит отражение 
в членении речевого потока на пропорционально соотносимые мини-
мальные отрезки. При этом симметрия в соотношении величины син-
тагм представлена в проповедях двумя своими разновидностями – зер-
кальной симметрией и простой или параллельной симметрией.
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Так, в следующем фрагменте Слова о жизни и смерти протоиерея 
Александра (Шаргунова) наблюдается зеркальная симметрия, прояв-
ляющаяся в уменьшении величины синтагм от периферии к центру (в 
квадратных скобках перед началом синтагмы цифрой обозначено коли-
чество входящих в нее слогов): 

 [8] ...смерть не перестает быть тем/
 [4] что она есть/
 [4] убийственным/
 [8] невыносимым разрывом/...
Если мы обратимся к отрывку из Пасхальной проповеди архиман-

дрита Кирилла (Павлова), то в трех финальных синтагмах (от слова 
действительно и до конца) обнаружим другой тип зеркальной симме-
трии, при котором происходит увеличение протяженности минималь-
ных речевых отрезков по отношению к центру. Ср.:

 [3] ...и этим/
 [1] мы/
 [9] покажем что мы являемся/
 [4] действительно/
 [7] последователями/
 [4] Христовыми/... 
Наряду с зеркальной симметрией в современной проповеди пред-

ставлена и простая или параллельная симметрия. Так, например, во 
фрагменте из Слова на Пасху архимандрита Кирилла (Павлова) про-
стую симметрию образуют две пары завершающих отрывок синтагм, 
включающих соответственно по 6 и 8 слогов. Ср:

 [6] ...и люди поняли/
 [14] что Христос Спаситель только ради спасения/
 [13] принял боль крайнее самоуничижение/
 [4] что Он мог бы/
 [6] как всемогущий Бог/
 [8] избежать этих страданий/
 [6] и сойти со креста/
 [8] и уничтожить своих врагов/...;

а в отрывке из Сретенской проповеди митрополита Волгоградского и 
Камышинского Германа простая симметрия возникает благодаря повто-
рению сочетания трех соотносимых по длине синтагм: 

 [6] ...он хотел исправить/
 [5] это слово ... на //
 [2] жена/
 [6] но ангел Господен/
 [5] предстал перед ним/
 [3] и сказал/... 
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Интонационная зеркальная симметрия возникает и в результате 
мелодических повторов, когда в пределах синтагмы восходящее дви-
жение тона по типу ИК-6 в факультативном центре сменяется нисхо-
дящим по типу ИК-1 или ИК-2 в основном центре. В качестве примера 
приведем фрагменты из [1] Слова о блудном сыне отца Марка и [2] Сло-
ва в неделю о самарянине протоиерея Александра (Шаргунова):

[1] ...а заслужи(6)л ли я э1то/ а что(6) сделал я2/ для того чтобы 
рассчи(6)тывать на лу1чшее/...;
[2] ...чем бо(6)льше мы ощуща1ем/ ско(6)рое пришествие Христо1во/ тем 
бо(6)льше Церковь взыва1ет/ жа(6)ждущие пусть прихо1дят/... 

Возобновление комбинаций восходящего и нисходящего тона в 
рамках синтагмы может сочетаться и с последовательным воспроизве-
дением ИК-6 и ИК-1 (или ИК-2) в следующих друг за другом интонаци-
онных единствах, как это происходит, например, в следующих отрыв-
ках из [1] Проповеди о борьбе с искушениями архимандрита Кирилла 
(Павлова) и [2] Проповеди о молитве Иисусовой архимандрита Амвро-
сия (Юрасова):

[1] ...э6то / также и на2м хороший урок/ не бы(6)ть самонаде1янным/...;
[2] ...и апостол Па6вел/ говори1т/ непрест(6)анно моли1тесь/... 

Симметрия плавных восходящих и нисходящих мелодических ох-
ватов может проявляться не только в рамках отдельных синтагм, но и 
благодаря сочетаниям ИК-6 и ИК-1 в пределах высказывания. Так, на-
пример, в следующем фрагменте Рождественской проповеди патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II интонационная симметрия про-
является в мелодическом повторе нисходящего (ИК-1) и восходящего 
(ИК-6) движений тона: 

...Христос-Спаситель сказа1л/ будьте соверше6нны/ как Оте6ц ваш 
небесный/ соверше1н есть/...

Как видно из транскрипции, по отношению к центру высказыва-
ния типы ИК повторяются в обратном порядке (ИК-1 + ИК-6 + ИК-6 + 
ИК-1), что приводит к восприятию этого фрагмента как смыслового и 
мелодического единства.

Симметрия на интонационном уровне может возникать и благо-
даря расположению основных и факультативных центров в пределах 
синтагмы: если они приходятся на первое и последнее слово интонаци-
онного единства, то создается рамочная акцентная структура, в которой 
акустически выделены начало и конец минимального речевого отрезка. 
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Ср. отрывок из Слова в Неделю седьмую по Пасхе протоиерея Алексан-
дра (Шаргунова):

...но е6ресь означает/ разруше(6)ние основа1ний/ невозмо(6)жность како-
го-либо созида1ния/ сме(6)рть ве1чную/... 

Из транскрипции видно, что симметричное выделение первого и 
последнего слова в синтагмах придает семантическую значимость вхо-
дящим в них именным и глагольным сочетаниям, поскольку рамочная 
обрамленность приводит к снижению выделенности главного слова в 
минимальных речевых отрезках.

Итак, важнейшим принципом «устроения» проповеднического 
текста является принцип симметрии, который проявляется в употре-
блении лексических, синтаксических и интонационных средств. Доми-
нирование принципа симметрии в речевой организации православной 
проповеди не случайно. Симметрия как соразмерность и пропорцио-
нальность формы и содержания пастырского слова, как высшая форма 
гармонии является способом языкового выражения, в наибольшей сте-
пени адекватного высокому содержанию духовной речи и Слову, вопло-
щенному в ней.

ПРИМЕЧАНИЯ

Фрагменты звучащих проповедей даются в интонационной транскрипции. При этом 
используются следующие обозначения:

6, 1, 2 – тип интонационной конструкции (ИК);
(6) – факультативный центр ИК; 
/  – граница синтагмы;
[1] – количество входящих в синтагму слогов.
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Митра Рељић

АСОЦИЈАТИВНИ ИСКАЗИ У КОНТЕКСТУ
„САПРЕБИВАЊА У ТЕЛУ ИЛИ У ИСТОМ ДУХУ”
И ЊИХОВ КОМУНИКАЦИЈСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ*

У ра ду се, на те ме љу ис тра жи вач ких за кљу ча ка ни за ауто ра те соп стве-
ног, на асо ци ја тив ној ме то ди за сно ва ног на ла за, са гле да ва при су ство / од су ство 
је зич ких ма ни фе ста ци ја ве ру ју ће све сти код љу ди чвр шће или сла би је ве за них за 
жи вот Пра во слав не цр кве. По ла зе ћи од основ ног ци ља – утвр ђи ва ња сте пе на и 
при ро де тих раз ли ка на ни воу сми са о ног ве зи ва ња ре чи те од ра за истог на ме ха-
ни зам ко му ни ка ци је, до ла зи се до за кључ ка да, за раз ли ку од про фа не, под ло жне 
ре ла ти ви за ци ји, са крал на лек си ка ко ју ка рак те ри ше, на је дин стве ном ис ку ству 
ве ре уте ме ље на сми са о на ста бил ност, у свом до ме ну упо тре бе рас по ла же и ве-
ћим ко му ни ка циј ским мо гућ но сти ма.

Кључ не ре чи: је зич ка сли ка све та, асо ци ја ци ја, ко му ни ка ци ја, са крал но, 
про фа но, про то ти пич ни, ре флек си ос фе ра, лек сич ко зна че ње.

Ле ти мич ним уви дом у при ро ду са крал них и про фа них тек сто ва 
за па жа се да на лек сич ком ни воу функ ци о ни ше не ма ли број ре чи чи ји 
се ман тич ки са др жај по че сто ва ри ра у ате и стич кој и ре ли ги о зној све-
сти ко ри сни ка истог је зи ка, би ло да у пр вом слу ча ју има ју пе жо ра ти ван 
при звук, на при мер, по слу шник, прост, про сто та ко је у сфе ри са крал-
ног но се дру га чи је зна че ње,1 или да се, по пут љу бав, при мар но ве зу ју 
за Бо га, с јед не, и су прот ни пол те чла но ве по ро ди це, с дру ге стра не. 
По ли се ми за ци ја, нео ло ги за ци ја, ме та фо ри за ци ја и сл., осим што мо гу 
има ти за по сле ди цу ре ла ти ви за ци ју ре чи као пра те ћи фак тор оп ште дру-
штве них по ја ва и кре та ња, уоч љив су ре флекс дру штве ног и кул тур-
ног са др жа ја сва ке епо хе. До бар при мер „се ман тич ког це па ња” пу тем 
ме та фо ри за ци је пред ста вља лек се ма грех у срп ском је зи ку сред ње га 

 Рад је израђен у оквиру пројекта Опис и стандардизација савременог српског 
језика (178021), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије.

1 По слу шник је мо нах ко ји сле ди са ве те свог ду хов ног оца а про сто та је нај пре 
си но ним до бро те.
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ве ка: „од сту па ти од фи зич ки пра вог или прав ног пу та > од сту па ти од 
по ста вље них пра ви ла (дру штве них или ре ли гиј ских)” (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 
2006). Слич но је са реч ју де сни ко ја мо же „озна ча ва ти ‘де сно’ у фи зич-
ком сми слу (...), као и ‘до бро’, ‘ко ри сно’, а та ко ђе ‘пра вил но’, ‘пра вед-
но’, ‘прá во’. У по след њим слу ча је ви ма де сно пред ста вља ап со лут ну (а 
не ре ла тив ну) ка рак те ри сти ку не ког се ман тич ког (ак си о ло шког) про-
сто ра” (УС ПЕН СКИЙ 2004: 10). Вре ме не рет ко „ком про ми ту је” пр во бит но 
уз ви ше но зна че ње ре чи. Има ју ћи у ви ду да на шњу се ман ти за ци ју ре чи 
жр тва и дру штве не ма ни фе ста ци је жа ла над истом, „мо гу ће је го во-
ри ти о но вој вр сти чо ве ко вих дру штве них афе ка та – сим па тич ком ин-
те ре су, где се сим-па ти ја по и ма као за јед нич ко до жи вља ва ње па то са” 
(ИВА НЕН КО и др. 2013: 9) и за бо ра вља да је „хри шћан ска жр тва као до-
га ђај увек јед на и мо же се по на вља ти са мо сим бо лич ки у Ев ха ри сти ји” 
(ИВА НЕН КО и др. 2013: 5).

Је дан од по у зда них на чи на да се утвр ди кон цеп ту ал на тран сфор ма-
ци ја од ре ђе них ре чи под ути ца јем сва ко ја ких дру штве них фак то ра (по-
себ но кри зних ста ња) а та ко и раз ли ке у са др жа ју кон це па та код ате и ста 
и ве ру ју ћих љу ди, је сте асо ци ја тив на ме то да. „При ана ли зи асо ци ја ци ја 
из ла зе на ви де ло чо ве ко ве пред ста ве и зна ња о све ту ко ји га окру жу је, 
њи хо ва ко ре ла ци ја с нај ду бљим мен тал ним про це си ма, прав ци њи хо вог 
раз вит ка и ре а ли за ци је у лин гви стич ком и кул тур ном кон тек сту” (КУ ЗЬ-
МИ НА 2011: 10). Ка ко је „зна че ње јед не ре чи од ре ђе но зби ром пој мо ва 
ко ји ма се при дру жу је та реч, и асо ци ја ци је се на рав но раз ли ку ју у за ви-
сно сти од гру пе у ко јој се та реч упо тре бља ва” (МЕ ЈЕ 2009: 31), јер – по-
о дав но је при ме тио овај аутор – „Ста ње ду ха и усме ре ност ак тив но сти 
ни су исти код све ште ни ка, вој ни ка, по ли ти ча ра или по љо при вред ни ка” 
(МЕ ЈЕ 2009: 29). Дру га чи је ка за но, „Ако се чо век по зна је по дру штву у 
ко јем се кре ће, ре чи се по зна ју по дру гим ре чи ма с ко ји ма су нај че шће у 
дру штву” (ПИ ПЕР 2003: 138). Отуд, пред ла жу ћи те о риј ско-ме то до ло шки 
оквир ис тра жи ва ња је зи ка и пра во слав не ду хов но сти, К. Кон ча ре вић 
(2006: 34) из ме ђу оста лог пре по ру чу је и „ис тра жи ва ња асо ци ја тив но-
вер бал не мре же ра ди иден ти фи ка ци је уде ла пра во слав не ду хов но сти у 
је згру је зич ке све сти и струк ту ри со ци о кул тур них сте ре о ти па но си ла ца 
ру ског и срп ског је зи ка.”

При ме њу ју ћи асо ци ја тив ну ме то ду дру гим по во ди ма и у дру ге 
свр хе за па зи ли смо ин ди ка тив ну сим бо ли за ци ју у асо ци ја тив ним по љи-
ма од ре ђе ног бро ја лек се ма. Та ко је, на при мер, име ни ца се ме асо ци ра-
на Је ван ђе љем, лек се ми сан, из ме ђу оста лих, при дру же на је од ред ни ца 
Мој си јев, ре чи олу ја – Хри сто во рас пе ће и сл. Ка да смо не ке од го то вих 
ре ак ци ја ис ко ри сти ли у свој ству ре чи-сти му лу са и по ну ди ли их ис тој 
гру пи ис пи та ни ка, на лаз је по ка зао по врат ну ве зу до би је них асо ци ја ци-
ја пре ко асо ци ја тив них сли ка – ре ак ци ја на ра ни је да те ре чи-сти му лу се, 
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то јест лан ча ну на из ме нич ност па ра диг мат ских асо ци ја ци ја при ко јој 
ре чи-сти му лу си и ре чи-ре ак ци је као пој мов но-емо ци о нал не вред но сти 
сто је у ис тој рав ни. Док је, на при мер, јед на од при мар них ка рак те ри за-
ци ја љу ба ви – Бог, пр ва асо ци ја ци ја на име ни цу Бог гла си љу бав. Или, 
реч пре лест, до би је на као ре ак ци ја на сти му лус по нос, по ну ђе на као 
сти му лус, да ла је ре ак ци је са мо у ве ре ност и по нос. То нас је уве ри ло 
да на пред по ме ну ти по је ди нач ни асо ци ја ти ни су пред ста вља ли слу чај-
ну по ја ву, већ ин стинк тив ну ма ни фе ста ци ју ду хов ног ста ња чо ве ко вог. 
Они се, код ис пи та ни ка раз ли чи тих жи вот них ис ку ста ва, из два ја ју као 
по ка за тељ те жње ка јед ном и под јед на ком ис ку ству – ис ку ству ве ре и 
на го ве штај су све сног или не све сног по ми ца ња од ин ди ви ду ал ног ка 
„ја” – лич но сти у за јед ни ци те ме ље ној на сло бо ди” (МИ ДИЋ 1996: 132).

На ве де ни спо ра дич ни при ме ри под ста кли су нас да за по тре бе 
ово га ра да из вр ши мо про ве ру са две ма гру па ма ис пи та ни ка (раз ли чи-
тог по ла, уз ра ста и обра зов ног про фи ла) од ко јих су јед ну (њих 120) 
пред ста вља ли, услов но ре че но, ате и сти а дру гу исто то ли ко оних ко ји 
се де кла ри шу као ве ру ју ћи љу ди. Основ ни кри те ри јум ди фе рен ци ја ци је 
био је ве о ма рет ко или ни ка кво, од но сно ре дов но или че сто при су ство 
у цр кви. По се бан кор пус чи ни 50 од го во ра све ште ни ка, свр ше них и бу-
ду ћих бо го сло ва ко ји ће, с об зи ром на ма њи број ис пи та них,2 би ти на-
кнад но ко мен та ри сан. Ан ке та је спро ве де на ме ђу сту ден ти ма и на став-
ни ци ма Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци те При зрен ској 
бо го сло ви ји са при вре ме ним се ди штем у Ни шу, мир ја ни ма и све ште ни-
ци ма у Ко сов ској Ми тро ви ци и Гра ча ни ци.3

Са ци љем пра ће ња уче ста ло сти при мар них асо ци ја ци ја и њи хо вог 
од ра за на ме ха ни зам ко му ни ка ци је ис пи та ни ци ма је у свој ству сти му-
лу са по ну ђен спи сак од 15 име ни ца: реч, зво но, све тлост, чо век, књи га, 
смех, страх, гор дост, хлеб, под виг, љу бав, цар ство, за кон, сла ва, син. Не-
ке од на ве де них ре чи би ле су пред мет асо ци ја тив ног ис пи ти ва ња кон-
цеп ту а ли за ци је емо ци ја у срп ском је зи ку (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2010), по је ди не 
се на ла зе на спи ску сти му лу са Асо ци ја тив ног реч ни ка срп ског је зи ка 
(ПИ ПЕР и др. 2005) или се у свој ству при ме ра по ми њу у дру гим сту ди-
ја ма, што не пред ста вља смет њу њи хо вог са гле да ва ња у да том кон тек-
сту, већ пре мо гућ ност за по ре ђе ње про то ти пич них ре ак ци ја и је згра 
асо ци ја тив ног по ља истих.4 На осно ву уна пред утвр ђе них ин ди ка то ра 

2 Основ ни раз лог што тај број ни је ве ћи је сте пре ве ли ка оба зри вост, да не ка же мо 
не спрем ност пред став ни ка на ше Цр кве да се ода зо ву на мол бу ис пи ти ва ча.

3 На евен ту ал ни ме то до ло шки при го вор у по гле ду не у јед на че них усло ва ис пи ти-
ва ња (в. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2010: 44), под се ћа мо да је исте на мет нуо циљ ис тра жи ва ња те да 
по ме ну ти фак тор, на да мо се, ни је бит но ути цао на ва лид ност ре зул та та.

4 Без об зи ра на ви ше стру ко ма њи број ан ке ти ра них у од но су на број ис пи та них за 
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пред ви ђе но је да се уста но ви сте пен бли ско сти се ми о тич ких пред ста ва 
ме ђу при пад ни ци ма исте гру пе ис пи та ни ка, као и сте пен раз ли ке ме ђу 
ис пи та ни ци ма три ју гру па и утвр де па ра ме три на осно ву ко јих се гру-
пи шу асо ци ја тив ни еле мен ти око кључ не ре чи, по ла зе ћи од чи ње ни це 
да „Спе ци фич ност го во ра вер ни ка пред ста вља из раз по себ но сти ре ли-
ги о зне све сти, што се од ра жа ва на је зич ку сли ку све та да те гру пе љу ди 
и у овој или оној ме ри ма ни фе сту је на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма” 
(БУ ГА Е ВА 2010: 5). Под по себ но шћу на лек сич ком ни воу има ли смо на 
уму све са крал но мар ки ра не лек сич ке је ди ни це раз ли чи тих стил ских 
сло је ва, по чев од оних ко је пра те бо го слу жбе ну ат мос фе ру, име ну ју 
све ти ње, за ни ма ња, пред ме те, објек те, пра зни ке, до ре чи ко је озна ча ва-
ју ме ђу соб на осло вља ва ња све ште ни ка и мир ја на (в. КОН ЧА РЕ ВИЋ 2006; 
ПРО ХВА ТИ ЛО ВА 2006).

Ре зул тат ан ке те, у це ли ни гле да но, нај пре по ка зу је при бли жну 
лек сич ку дис пер зи ју асо ци ја та две ју гру па мир ја на. Она се кре ће од 29 
(зво но) до 53 (страх) раз ли чи тих од го во ра код оних ко ји ре дов но или 
че сто по се ћу ју цр кву, и од 32 (све тлост) до 60 (сла ва) код оних ко ји 
то не чи не. На по је ди не сти му лу се (реч, чо век, гор дост) ве ћа дис пер-
зи ја бе ле жи се код де кла ри са них вер ни ка. За то је у слу ча ју сти му лу са 
цар ство за ско ро два де сет од го во ра (33 на спрам 50) ма ња у од но су на 
„кон трол ну” гру пу. Раз ли ка на пла ну ор га ни за ци је лек се ма у мен тал-
ном лек си ко ну са крал не и се ку лар не све сти ов де је очи глед на. Знат но 
ма ња дис пер зи ја у пр вом слу ча ју са мо по ка зу је да су име ни ци цар ство 
у све сти вер ни ка од мах „при те кли” при де ви не бе ско и Бо жи је, по том 
име ни ца не бо те син таг мат ским и па ра диг мат ским спо је ви ма са мо у 
„три ко ра ка” по пу ни ли је згро асо ци ја тив ног по ља, док је рас пр ше ност 
асо ци ја тив ног по ља у дру гом слу ча ју по ка за тељ ње не нео д ре ђе ни је се-
ман ти ке у се ку лар но ори јен ти са ној све сти ко ја јој „омо гу ћа ва про дук-
тив ни ју спо ји вост са дру гим лек се ма ма” (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2010: 86). Да ље, у 
гру пи ве ру ју ћих, код 11 са спи ска за да тих ре чи за бе ле жен је из о ста нак 
би ло ка кве асо ци ја ци је (од 4 на сти му лус реч до 14 нул тих асо ци ја ци-
ја на сти му лус гор дост), док у дру гој гру пи ни је би ло сти му лу са без 
нул тих асо ци ја ци ја. Ра спон истих у овом слу ча ју кре ће се од 3 код сти-
му лу са све тлост и хлеб до 29 код, та ко ђе, сти му лу са гор дост а што 

по тре бе Асо ци ја тив ног реч ни ка, од пет сти му лу са за сту пље них у јед ној и дру гој ан ке ти, 
про то ти пич ни асо ци јат се раз ли ку је са мо у јед ном слу ча ју (син), у два слу ча ја при мар не 
асо ци ја ци је две ју гру па мир ја на исте су као у Асо ци ја тив ном реч ни ку (књи га – зна ње, 
хлеб – хра на), у јед ном се про то ти пич ни асо ци јат из Реч ни ка по ду да ра са оним до би је-
ним од ис пи та ни ка ко ји рет ко по се ћу ју цр кву (љу бав – сре ћа; код ре дов них по се ти ла ца 
цр кве то је по ро ди ца) а у слу ча ју сти му лу са зво но раз ли ка је са мо уто ли ко што у гру пи 
„ате и ста” пр во ме сто по уче ста ло сти де ле асо ци ја ци је цр ква и шко ла, док у дру гој гру-
пи, као и у Реч ни ку, нај фре квент ни ја асо ци ја ци ја на зво но гла си цр ква.
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се не мо же прав да ти за мо ром ис пи та ни ка с об зи ром на иона ко кра так 
спи сак сти му лу са. Код обе ју гру па при мет на је та ко ђе до ми на ци ја па ра-
диг мат ских асо ци ја ци ја, усло вље на сва ка ко вр стом сти му лу са (име ни-
ца у но ми на ти ву јед ни не) а об ја шњи ва „ре ла тив ном гра ма тич ком не за-
ви сно шћу име ни ца као вр сте ре чи” (СТЕ ФА НО ВИЋ 2005: 37). Ма њи број 
ре ак ци ја пред ста вља ју при де ви, ту и та мо гла го ли ко ји са за да тим сти-
му лу сом чи не син таг му, нпр., реч – Бо жи ја, ле па, зво но – цр кве но, ку ца 
и сл. те од ре ђен број ис ка за – ко мен та ра по пут без хле ба се не мо же уз 
сти му лус хлеб, не што што по шту јем уз под виг итд. Ко нач но, и ми мо 
оче ки ва ња, у ве ћи ни слу ча је ва и про то ти пич ни асо ци јат је исти (в. При-
лог). Ме ђу тим, ако се по гле да ју оста ле асо ци ја ци је ко је чи не је згро асо-
ци ја тив ног по ља, па и оне ко је при па да ју ње го вој пе ри фе ри ји (в. ПИ ПЕР 
2003: 143), уоча ва се бит на или ма ње из ра же на раз ли ка у асо ци ја тив ним 
пред ста ва ма две ју гру па ис пи та ни ка и са мо у јед ном слу ча ју ско ро ни-
ка ква. На при мер, иза про то ти пич не асо ци ја ци је сун це (31) на сти му лус 
све тлост у пр вој гру пи ис пи та ни ка сле де, из ме ђу оста лих, Бог са 19 
од го во ра, за тим жи вот5 и Бо жи ја са по 6 од го во ра, па Вас кр се ње и спа-
се ње са по 2 од го во ра ко ји, не ра чу на ју ћи иди о син кра тич не по пут Рај, 
бо жан ство, не бе са, Га зи ме стан, Хри стос, Та вор, при мет но уче ству ју 
у фор ми ра њу је згра асо ци ја тив ног по ља, од но сно кон цеп ту ал не струк-
ту ре ре чи све тлост. У дру гој гру пи сре ће мо исти про то ти пич ни асо ци јат 
сун це (41), али ако се из у зме два пут по но вље но (и ве ро ват но би о ло шки 
ин то ни ра но) жи вот, ни је за бе ле жен ни је дан дру ги ко ји би при па дао 
са крал ном лек си ко ну. Слич но је с асо ци ја ци ја ма на сти му лус реч, где је 
код обе ју гру па нај фре квент ни ја ре ак ци ја – сло во. Иста је, ме ђу тим, у 
гру пи ре дов них по се ти ла ца цр кве у ви ше од две тре ћи не слу ча је ва (15) 
на пи са на ве ли ком сло вом, те, узме ли се у об зир 7 пу та по но вље на ре ак-
ци ја Бог, 5 пу та Бо жи ја, по том би блиј ским сти хом (Јн. 1,1) ини ци ра не 
Го спод ња, Ло гос, по че так са по 4 од го во ра итд., ја сно је да са крал на 
лек си ка чи ни зна тан удео и у је згру асо ци ја тив ног по ља лек се ме реч. С 
дру ге стра не, про то ти пич ни асо ци јат сло во у окви ру 40 нај ра зли чи ти јих 
од го во ра ти па го вор, глас, ле па, сла га ли ца и др., код гру пе „ате и ста”6 

5 „У ње му бје ше жи вот, и жи вот бје ше свје тлост љу ди ма” (Јн. 1,4). „Ући у жи-
вот” – ка же пре по доб ни Ју стин По по вић (2001: 14) – „зна чи: ући у све што је Ло го со во, 
Бо жи је: у ње го ву све тлост, исти ну, прав ду, до бро ту, љу бав, бе смрт ност, му дрост. А 
по што је Бог Ло гос – веч на бо жан ска Све тлост, то жи ве ти у ства ри и ни је дру го до све-
тле ти (...) За то што је свим би ћем сво јим у Бо гу Ло го су, жи вот и је сте жи вот и у исто 
вре ме све тлост.” Исти на, не мо же мо би ти си гур ни да у све сти ис пи та ни ка асо ци јат 
жи вот ни је ко ре спон ди рао са про стим би о ло шким по и ма њем све тло сти без ко је не ма 
жи во та ни чо ве ка ни биљ ке, али и у том слу ча ју је згро да тог асо ци ја тив ног по ља би ло 
би не знат но из ме ње но.

6 „Не ма сум ње, фе но мен чо век, ко смич ки до га ђај ко ји се зо ве чо век и ње го ва 
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ре дов но је без по чет ног вер за ла што су ге ри ше да je у све сти ис пи та-
ни ка с овом би ла „у дру штву” пре гра фе ма не го ли Реч Бо жи ја. Обр нут 
при мер пред ста вља сти му лус гор дост са раз ли чи тим про то ти пич ним 
асо ци ја том (грех код ре дов них по се ти ла ца цр кве и пред ра су де у гру пи 
оних ко ји су се дру га чи је из ја сни ли), али, гле да но у це ли ни, са ве о ма 
слич ном (не га тив ном) кон цеп ту а ли за ци јом да те име ни це. Уз овај, још 
са мо у слу ча ју сти му лу са сла ва ис пи та ни ци ко ји рет ко по се ћу ју цр кву 
уоч љи во су ма ни фе сто ва ли, мо жда и ма ње све сну, ве за ност за пра во-
слав ну тра ди ци ју (та ве за про ве ја ва и кроз по је ди нач не дру ге од го во ре, 
па та ко на сти му лус хлеб сре ће мо ре ак ци је те ло, ве ра, сла ва, све ти ња, 
уз под виг – Св. Са ва, уз цар ство – не бо итд.). Она је ма ње ис по ље на код 
сти му лу са зво но иако на ли сти опа да ју ће уче ста ло сти цр ква де ли пр во 
ме сто са асо ци ја том шко ла, бу ду ћи да су, из у зев још јед ног уса мље ног 
од го во ра ‒ Бо жић, сви оста ли из ван сфе ре са крал ног. Рас по ред асо ци-
ја ци ја на два по след ња сти му лу са и у овој гру пи ре спон де на та мо же 
се нај пре об ја сни ти сва ко днев ном чуј но шћу цр кве ног зво на (цр ква је 
про то ти пич ни асо ци јат на сти му лус зво но и у Асо ци ја тив ном реч ни ку 
срп ског је зи ка) и чи ње ни цом да ве ћи на пра во слав них Ср ба, укљу чу ју ћи 
и оне ко ји рет ко за ла зе у цр кву, обе ле жа ва кр сну сла ву.

И у гру пи ре дов них по се ти ла ца цр кве за бе ле жен је ре ла тив но ма-
ли број сти му лу са (укуп но 5, од но сно јед на тре ћи на) са про то ти пич ним 
асо ци ја том пред ста вље ним реч ју из са крал ног лек си ко на. Та ко је, уз већ 
по ме ну ту нај че шћу ре ак ци ју Сло во на сти му лус реч, на сти му лус зво но 
убе дљи ва ве ћи на ис пи та ни ка (48) ре а го ва ла реч ју цр ква, по том цр кве но 
са 20 од го во ра (што укуп но чи ни ви ше од 50% ре спон де на та), а исто се 
мо же ре ћи за сти му лус цар ство са нај фре квент ни јим од го во ром – не бе-
ско, иза ко јег сле де ре ак ци је не бо (13), Бо жи је (11), Бог (6). На сти му-
лус, пак, сла ва, на вр ху ли сте опа да ју ће уче ста ло сти на ла зе се ре ак ци је 
све ћа, кр сна (13), све тац (9), ве ра (7) итд., док нај че шћи од го вор на 
сти му лус гор дост гла си грех. Ни је, да кле, слу чај но што је гор дост на 
пр вом ме сту Тер ту ли ја но вог спи ска се дам смрт них гре хо ва. „Мо гло би 
се ре ћи: гор дост је све грех. Сва ки грех сво јим жи вот ним нер вом из ла-
зи из ње, и др жи се њо ме” – под вла чи Св. Ју стин По по вић (2001: 263). 
„Гор дост чи ни да нас Бог не чу је” – ка же не и ме но ва ни све то гор ски ста-
рац (КО ЦО НИС 2004: 302). Осло бо ди ти се гор до сти зна чи, у пр вом ре ду, 
ли ши ти се сво је во ље. „Љу ди ма ни шта не до но си та кву ко рист као од-
се ца ње сво је во ље” (АВА ДО РО ТЕЈ 1996: 30). Јер – пи та се Бла же ни Ава 
До ро теј – „ка ко ми мо же мо раз у ме ти во љу Бо жи ју, кад ве ру је мо са ми 

исто ри ја, на ди ла зе окви ре ово га све та и чи та вог ко смо са. За то је чо век уро ђе но ре ли-
ги о зан, и за то је он не са мо ho mo sa pi ens, ра зум но би ће, и не са мо ho mo po li ti cus, дру-
штве но би ће, не го је он та ко ђе, мо жда и пр вен стве но, ho mo re li gi o sus, би ће по ве за но са 
ви шим чо ве чан ским и бо жан ским све то ви ма” (ЈЕВ ТИЋ 1994: 218‒219).
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се би и др жи мо се сво је во ље” (АВА ДО РО ТЕЈ 1996: 53).7 На пу шта ње сво је 
во ље во ди ка сми ре но у мљу и без у слов ном при хва та њу дру гог. „Пут ка 
Бо гу је по сре дан а зо ве се: де ло твор на љу бав пре ма бли жњем. До Бо га 
се мо же сти ћи са мо пу тем бли жње га, пу тем дру го га” (PIR JA VEC 1979: 80).

Код од ре ђе ног, пак, бро ја ре чи-сти му лу са са про то ти пич ним асо-
ци ја том из про фа ног лек си ко на за па жа се ве ћи или ма њи удео са крал не 
лек си ке у је згру асо ци ја тив ног по ља као и у њи хо вој пе ри фе ри ји. То 
је већ по ме ну та све тлост са 35 од го во ра у је згру и 7 од го во ра ове вр-
сте у пе ри фе ри ји по ља, за тим хлеб са укуп но 26 асо ци ја ци ја из по ме-
ну те сфе ре, љу бав са 22, све до за не мар љи вих 10 асо ци ја та у слу ча ју 
сти му лу са књи га и страх. На сти му лус смех ре дов ни по се ти о ци цр кве 
ре а го ва ли су ско ро на иден ти чан на чин као и они из „кон трол не” гру-
пе. На и ме, са мо је јед на ше зде сет пе то го ди шња до ма ћи ца (чи ји су сви 
од го во ри би ли по пут мо на шких) на сти му лус смех ре а го ва ла ис ка зом 
– ни је до бро, а пе де сет ше сто го ди шња на став ни ца и пре во ди лац реч ју 
ла ко ми сле ност. Раз лог ово ме је, ка ко не до вољ на упу ће ност у све то о-
тач ко Пре да ње, та ко и ра зу мљи во ве зи ва ње сме ха за де цу и мла дост, а 
ни шта ма ње агре сив но на ме та ње и јав но про мо ви са ње гла сног сме ја ња. 
„Где грех, там и смех, И смех и грех, Мно го сме ху, да не ма ло гре ха, И 
смех на во дит на грех” – са мо су не ка од по сло вич них ту ма че ња гре ха 
у реч ни ку В. Да ља (ДА ЛЬ 1956, 4: 241). Про пи су ју ћи пра ви ла мо на шког 
по на ша ња, Све ти Са ва у Ка реј ском ти пи ку не без раз ло га са ве ту је да се 
оста ве „пра зне ре чи и смех рас пу сни од че га се до га ђа да се у срам ни 
го вор па да и у укор и у осу ду” (СВЕ ТИ СА ВА 2005: 109) В. Ма сло ва (2004: 
41) под се ћа да се „У хри шћан ској кул ту ри сме ју смрт, ђа во и оста ла 
не чист, ода кле и фра зе о ло ги зам ђа вол ски смех”. У срп ском сред њо ве ко-
вљу оп ште при сут но не ги ра ње уче ста лог и гла сног сме ја ња по твр ђу ју и 
при ме ри из на род ног је зи ка те сва ко днев ног дис кур са: „И не го во ри где 
не тре бу је и не умно жи смејанијe”, јер оно, сме ја ње, „оти ма хра брост 
му жу” (МА РИН КО ВИЋ 2010: 290). По ме ну ти из ни мак ни је до бро те шко да 
је ре зул тат упу ће но сти ис пи та ни це у на ве де не и слич не пи са не по дат-
ке, али је сте ин стик ти ван и на да све та чан из раз ста рин ски стро гог по-
и ма ња ве ре ко је под ра зу ме ва кон тро ли са ње у го во ру, оде ва њу, по кре ту, 
по гле ду и из ван мо на шког ко лек ти ва.8

7 Са сво је стра не, Св. вла ди ка Н. Ве ли ми ро вић (1987: 48) пре ци зи ра: „Јед на је 
во ља на ви ше, дру га је во ља на ни же. Сле до ва ти во љи на ви ше те же је, но чо ве ка до-
стој ни је”.

8 У По сла ни ци, на при мер, ца ри град ског па три јар ха Фо ти ја, упу ће ној 865. го ди-
не бу гар ском кне зу Ми ха и лу, а чи ји је пре вод по прет по став ци Ђ. Три фу но ви ћа „код 
Ср ба ра но био по знат” (ТРИ ФУ НО ВИЋ 2001: 93), ме ђу 114 по у ка о упра вља њу иде ал ног 
хри шћан ског вла да ра, сто ји и да овај тре ба „Да бу де уме рен у из ра зу ли ца, у оде ва њу и 
у свим спо ља шњим ства ри ма и у кре та њу; Да не го во ри бр зо; Да се не ки да од сме ха” 
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„У све то о тач ком Пре да њу ве ра ни је пу ко при хва та ње. Исти на, 
при хва та ње се мо же на зва ти по чет нич ком ве ром, али ве ра је пре све га 
оно што до ла зи од бо го ви ђе ња, то јест од чо ве ко вог сје ди ње ња са Бо-
гом” (ВЛА ХОС 2012). Су де ћи по укуп ном ре зул та ту ан ке ти ра ња де кла-
ри са них вер ни ка (иако је ме ђу њи ма би ло по је ди на ца, углав ном из над 
35 го ди на ста ро сти, ко ји су на ве ћи ну сти му лу са ре а го ва ли реч ју из са-
крал ног лек си ко на, као што је би ло оних чи ји су од го во ри сла бо све-
до чи ли о њи хо вом цр кве ном жи во ту), реч је о по чет ни ци ма у бо го по-
зна њу, они ма ко ји су се не сум њи во на шли на пу ту ду хов ног уз ра ста ња. 
Јер, оче ку је се да из ба че ног се ме на – је ван ђе о ске про по ве ди, уко ли ко 
то се ме пад не на „до бру зе мљу”:

„Нај пре ник не тра ва (зе ле на биљ ка), ко ја озна ча ва по че так до бра и ка да 
смо још (ду хов на) одој чад, ко ја ни су до сти гла ме ру уз ра ста Хри сто вог. 
По сле се ја вља клас, ка да већ мо же мо да се су прот ста ви мо ис ку ше њи-
ма. Ка да, пак, ста бљи ка уз ра сте, ма ло по ма ло, и ус пра ви се, биљ ка да ље 
на пре ду је, клас се ис пу ња ва пше ни цом и до но си плод са вр шен ства. Ка да 
до ђе вре ме же тве, ша ље се срп ко ји ку пи род. Срп озна ча ва реч Бо жи ју, 
а же тва крај ово га ве ка” – ка же Све ти Те о фи лакт Охрид ски (2004: 75).

На ве де но у при лич ној ме ри по твр ђу ју асо ци ја ци је све ште ни ка, 
свр ше них и бу ду ћих бо го сло ва ко ји су, из у зев сти му лу са смех, на све 
оста ле ре а го ва ли пр вен стве но и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва ре чи ма из 
са крал ног лек си ко на. Сва ко днев но бо го слу же ње, ре дов но при су ство ва-
ње мо ли тви, про бра на ли те ра ту ра и са др жа ји на ко ји ма је уте ме ље но 
њи хо во обра зо ва ње ре зул ти ра ли су и про то ти пич ним асо ци ја ци ја ма по-
пут Ло гос на сти му лус реч, Хри стос на сти му лус све тлост, Бо жи ји на 
страх итд. Осим кван ти та тив не раз ли ке на пла ну са крал но – про фа но, 
од го во ри ове гру пе ре спон де на та у од но су на прет ход ну очи ту ју се ра-
зно ли ко шћу асо ци ја ци ја истог се ман тич ког про фи ла ко је чи не, ка ко је-
згро асо ци ја тив ног по ља та ко и ње го ву пе ри фе ри ју. Та ко су на реч-сти-
му лус зво но, осим оче ки ва не про то ти пич не ре ак ци је цр ква, уоч љи ве ре-
ак ци је по зив (на мо ли тву), слу жба, мо ли тва, Ли тур ги ја, кле па ло и сл., а 
сти му лу су хлеб, по ред при мар не на су шни, при дру же не су ре чи на фо ра, 
при че шће, те ло Хри сто во, све ти, сти му лус пак под виг пра те и ре ак ци је 
по пут пу сти ња, аске та, Св. Ота ца, апо сто ли, Ма ка ри ја Еги пат ског, а 
за кон, из ме ђу оста лих, Ста ри За вет, Мој си је, та бли це, си нај ски. Та-
ко ђе па да у очи да, из у зме ли се по ме ну ти сти му лус смех, са мо код још 
два (страх и за кон) за не знат них три и је дан од го вор пре о вла ђу ју ре чи 
из ван са крал ног лек си ко на те да су, на при мер, на сти му лус под виг 47 
пу та ис пи та ни ци ре а го ва ли реч ју из са крал ног и са мо три пу та из про-

итд. (ТРИ ФУ НО ВИЋ 2001: 93‒94).
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фа ног лек си ко на. Ни је те шко прет пот ста ви ти да би асо ци ја ци је мо на ха 
чи ји го вор пред ста вља „је згро ре ли ги о лек та” (БУ ГА Е ВА 2010: 39) би ле 
још бо љи по ка за тељ је зич ких ма ни фе ста ци ја ду хов но сти. Ва ља при ме-
ти ти да и у овој гру пи ис пи та ни ка про то ти пич на ре ак ци ја на сти му лус 
смех гла си ра дост, те да се, из у зев два пут по но вље ног Де мон и по је ди-
нач них од го во ра лу дост, об у зе тост, ђа во и та шти на, оста ли бит но не 
раз ли ку ју од оних до би је них у две ма прет ход ним гру па ма. Сва ка ко се 
за па жа ју и по је ди нач не асо ци ја ци ја тив не ве зе про фа ног ка рак те ра ко је 
у слу ча ју сти му лу са страх чак пре о вла да ва ју у је згру асо ци ја тив ног по-
ља. Та ко ђе је за ни мљи во да иза про то ти пич ног асо ци ја та Бог на сти му-
лус љу бав сле ди ре ак ци ја де вој ка, че му су по свој при ли ци при до не ли 
од го во ри бу ду ћих бо го сло ва и њи хов спе ци фи чан на чин ин тер нат ског 
жи во та. По ме ну ће мо да ни код јед ног ме ђу уче ни ци ма ста ри јих раз ре да 
(сви ис пи та ни су уз ра ста из над 18 го ди на) Бо го сло ви је ни је ре ги стро-
ван из о ста нак ре чи ‒ асо ци ја ци ја из сфе ре са крал ног, али је сте и то у 
пот пу но сти код дво ји це не та ко мла дих све ште ни ка. То са мо по твр ђу је 
кон ста та ци ју И. Бу га јо ве да „Све ште но слу жи те љи, ма да са свим вла да ју 
ре ли ги о лек том, у окол но сти ма ти пич но све тов не ко му ни ка тив не си ту а-
ци је мо гу уне ко ли ко из ме ни ти свој го вор, по не кад се и са свим пре ба ци-
ти на оп штек њи жев ни је зик, али, по пра ви лу, чу ва ју од ре ђе не еле мен те 
‘цр ков но сти’” (БУ ГА Е ВА 2010: 39).

„Уз ра ста ње у Ду ху ре флек ту је се и на од нос пре ма ре чи и под ра-
зу ме ва уз ра ста ње у ре чи” (КОН ЧА РЕ ВИЋ 2006: 21‒22). „По ви ше на па жња 
пре ма ре чи” (МЕЧ КОВ СКАЯ 1998: 4) шти ти да ту сфе ру упо тре бе је зи ка од 
лек сич ке раз ме тљи во сти и до ми шља то сти, уз све ко ли ко по ет ско, сим-
бо лич ко и ме та фо рич ко реч нич ко бо гат ство од ре ђе них са крал них жан-
ро ва. Отуд са крал ни лек си кон ка рак те ри ше, из ме ђу оста лог, „ре ла тив на 
ста тич ност или апри ор ност, пре не го ли ди на ми зам и про мен љи вост” 
(ША МА РО ВА 2012: 130), а исто та ко „узу ал ност, мо но се ми ја и уни кал ност 
зна че ња” (ША МА РО ВА 2012: 131). Кон крет но, Бог је сте Љу бав, Све тлост, 
Исти на, али и обр ну то – Љу бав, Све тлост, Исти на ве зу ју се, пре све га, 
за Ство ри те ља. Реч је у да том кон тек сту „жи ва си ла, ко ја је ‘од по чет ка’ 
иста” (ПО ПО ВИЋ 2001: 258). Упра во у свом по чет ку (као све по чет ку или 
бес по чет ку) она и цр пи сво ју по сто ја ност и сваг да шњу све жи ну. Та ко и 
без број пу та по но вље не ре чи по пут бла го вест, Вас кр се ње, по ка ја ње и 
сл. не мо гу по ста ти кли шеи, јер пред ста вља ју „енер ги ју моћ ну на свом 
из во ру” (DOL TO 1996: 278). По ме ну та ста тич ност на док на ђу је се си лом 
ре чи као „чи стом же љом са мог Бо га” (DOL TO 1996: 279). Ни су све ре чи 
под јед на ко „спрем не” на гу би так вла сти тог сми са о ног по тен ци ја ла ка-
ко би се „со ли да ри са ле” са све ко ли ким до га ђа њи ма ко ја пра те људ ски 
жи вот (в. КАР МА НО ВА 2013: 81). По сто је ре чи са бо га том „ре флек сив-
ном ауром” или „ре флек си ос фе ром” ме ђу ко је, по ре чи ма З. Кар ма но ве, 
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спа да ју Бог, Мо сква, Ру си ја, бре за и др. (2013: 80). „Раз ви је на, моћ на 
ре флек си ос фе ра ре чи од ли ку је се ви со ком сми са о ном ста бил но шћу и 
опи ре се из вањ ским на ру ша ва њем ње не уну тра шње фор ме” (2013: 82). 
Као при мер не у спе лог по ку ша ја „рас кли ма ва ња” и де фор ми са ња уну-
тра шње фор ме ре чи са ја ком ре флек си ос фе ром, Ка ра ма но ва на во ди не-
у спе ле аутор ске нео ло ги зме по пут хле бе да, фе лос со фия, абра зо ва ние и 
др. ко ји на ру ша ва ју са крал ни сми сао пој мо ва хлеб, фи ло со фи ја, обра-
зо ва ње итд. а у ко ји ма су аку му ли ра не пред ста ве о до бру, ле по ти, хар-
мо ни ји, мо ра лу и сл.

Ка ко лек сич ка и гра ма тич ка осно ва ре ли ги о лек та ни је из ван осно-
ве кон крет ног на ци о нал ног је зи ка, то „Ре ли ги о лек ти зми пред ста вља ју 
мар ке ре го вор ног ак та ко ји омо гу ћа ва ју иден ти фи ко ва ње пред став ни ка 
од ре ђе не со ци јал не гру пе и њи хо во ди фе рен ци ра ње од дру гих со ци јал-
них гру па” (БУ ГА Е ВА 2010: 39). Сте пен са крал не или про фа не мар ки ра-
но сти го вор ног ак та, као од раз уса гла ше но сти се ми о тич ких пред ста ва 
при пад ни ка од ре ђе них ко лек ти ва у ди рект ној је ве зи са уну тар груп ним 
и из ван груп ним ко му ни ка циј ским мо гућ но сти ма истих. Ра зу мљи во је 
да из ме ђу по је ди на ца и гру па раз ли чи тих жи вот них ис ку ста ва че шће 
до ла зи до „шу ма у ка на лу”, да се оп ште ње не рет ко сво ди на раз ме ну 
код них по ру ка те да истин ски ко му ни ка циј ски про дукт го то во са свим 
из о ста је. Је зич ке ма ни фе ста ци је не јед на ких ис ку ста ва у окви ру истог 
је зич ког ко лек ти ва ла ко се уоча ва ју на пла ну кон цеп ту а ли за ци је од ре ђе-
них сва ко днев них ре чи.9 Ре ли ги о зно осе ћа ње осла ња се пр вен стве но на 
ис ку ство ве ре. Ако има мо на уму да се реч и лич ност до ди ру ју и истин-
ски оства ру ју у Тро јич ној за јед ни ци и Све тој Ли тур ги ји, ја сно је да ту и 
је сте мо гу ћа пра ва ко му ни ка ци ја ме ђу љу ди ма, бу ду ћи да се ре а ли зу је 
по сред ством Лич но сти Бо жи је. Као што је у до број по е зи ји, пре ма ре-
чи ма Љ. Зуковићa, је дан увек ви ше од два, та ко и ти хо из го во ре на или 
не вер ба ли зо ва на мо ли тве на реч мо же би ти ве ћег ко му ни ка циј ског по-
тен ци ја ла од све ко ли ког еха гла сних је зич ких ин ди ви ду а ли за ци ја. Кон-
ста та ци ју би са до ста ве ро ват но ће по твр дио тест кон ти ну и ра них асо-

9 На при мер, у по гле ду при мар них узроч ни ка стра ха, асо ци ја ци је ко смет ских ре-
спон де на та раз ли ку ју се, ка ко од оних пре до че них у Асо ци ја тив ном реч ни ку срп ског 
је зи ка, та ко и ре зул та та до ко јих је до шла Р. Дра ги ће вић (2010: 196) са мо у оном де лу 
и оној ме ри у ко јој по твр ђу ју раз ли ку на пла ну жи вот них усло ва ис пи та ни ка. На и ме, 
ме ђу ис ка зи ма (при мар ним) ко ји илу стру ју ак ту ел не дру штве не при ли ке а ко ји ма је 
за вр ша ва на ре че ни ца Страх ме је... нај при мет ни ји су они у ко ји ма се под вла чи страх 
од гу бит ка ауто ло ка ли зо ва но сти, од но сно при сил ног на пу шта ња Ко со ва и Ме то хи је, 
страх – ка ко су на во ди ли ис пи та ни ци – ко ло на, про го на, да не бу де мо про те ра ни са 
Ко со ва, ра та и од ла ска са Ко со ва и Ме то хи је итд. (РЕ ЉИЋ). Сва ка ко тре ба по ме ну ти да 
је на ве де не ре ак ци је у до број ме ри су ге ри са ло са мо пи та ње, јер се у по то њој ан ке ти на 
сти му лус страх слич ни од го во ри сре ћу тек спо ра дич но.
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ци ја ци ја чи ја се тех нич ка мањ ка вост ви ди у то ме што се „че сто до га ђа 
да је са мо пр ви од го вор ре ак ци ја на под сти цај, а оста ле ре чи пред ста-
вља ју ре ак ци је јед на на дру гу” (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2010: 45). Ре ал но је, да кле, 
оче ки ва ти да се на сти му лус све тлост иза пр ве ре ак ци је сун це у ни зу 
кон ти ну и ра них асо ци ја ци ја да ље, на при мер, на ђу – ле то, мо ре, пла жа 
итд., са ма лим из гле ди ма да се у том ни зу по но во на ђе и реч све тлост. 
Уко ли ко, ме ђу тим, пр ви асо ци јат на сти му лус све тлост гла си Та вор 
или Пре о бра же ње, ове ће се у мен тал ном лек си ко ну ве ру ју ћег чо ве ка 
за си гур но ве за ти за реч Хри стос, па не ка овој сле ди и Љу бав, Бог или 
ко ја дру га, тај низ не мо же ићи у не до глед не го ће на пра ви ти круг кон-
ти ну и ра них асо ци ја ци ја у ко јем ће се за си гур но из но ва по ја ви ти за да ти 
сти му лус све тлост. Та по врат на ве за из ме ђу ре чи и је сте прет по став ка 
успе шни је ко му ни ка ци је.

„У пр во бит ном име ну10 ко му ни ка ци ја је при сут на као по тен ци-
јал ни прин цип” (ГО ГО ТИ ШВИ ЛИ 1996: 243). Сле де ћи Ло се вље ву ми сао, 
аутор кон ста ту је: „Је зик – то је он то ло шко-ко му ни ка тив ни од раз лич но-
сног је згра би ћа, ко ји по ве зу је Ап со лут ну Лич ност Твор ца са твар ном 
лич но шћу чо ве ка” (245). За по ста вља ју ћи оп ште хри шћан ско на че ло ко-
јим се по твр ђу је при зна ва ње лич но сне при ро де Бо га и чо ве ка, лин гви-
сти ка се осло ни ла на „кон вен ци о на ли зам, то јест на те о ри ју о од чо ве ка 
ус по ста вље ној услов ној ве зи из ме ђу ства ри и ре чи, а је зик се при то ме 
ис цр пљу је на људ ском су бјек ту, ма ка ко уоп ште но схва ће ном: од ин ди-
ви дуе до – ко лек тив но не све сног”.

Кор пус асо ци ја ци ја по ка зу је: 1) да ре чи у под јед на кој ме ри „оп-
слу жу ју” чо ве ко ву би о ло шку или ду хов ну ипо стас те да све оне у свом 
до ме ну упо тре бе вр ше ма ње или ви ше успе шну ко му ни ка циј ску функ-
ци ју, 2) да се, с об зи ром на ма њу или ве ћу по ду дар ност асо ци ја тив них 
ре ак ци ја, мо же го во ри ти о се ми о тич ким гру па ма са из гра ђе ним слич-
ним „пој мов но-лек сич ким те за у ру сом ко ји чи ни ба зу ко му ни ка тив не 
ин тен ци је” (ДРИД ЗЕ 1980: 129), 3) да је „ре ли ги о зна свест ин ди ви ду а ли-
зо ва на и у раз ли чи том сте пе ну при сут на у све сти по је ди нач них при пад-
ни ка со ци ју ма (на при мер, кли ри ка и мир ја на, је рар ха и ни жих све ште-
ни ка)” (МЕЧ КОВ СКАЯ 1998: 35).

Под јед на ка ре ли ги о зно-ду хов на усме ре ност са др жа на у же љи да 
се по ве ру је, тј. „сту пи у јед ну лич ну ве зу, лич ни од нос, у је дан на чин 
по сто ја ња ко ји пре о бра жа ва вас це ли наш – жи вот, ти ме што нас од 
ин ди ви дуе (ко ја сво је би ће за сни ва на са мој се би) уз во ди у лич ност (ко-
ја сво је би ће за сни ва на за јед ни ци са Бо гом)” (ПЕ РИ ШИЋ 1996: 114), си-

10 Под пр во бит ним име ном А. Ло сев има на уму „пот пу но и дру го би ћем не до так-
ну то (...) не по вре ђе но ма те ри јом”, оно ко је „си ја у свој сво јој не так ну то сти” (ГО ГО ТИ-
ШВИ ЛИ 1996: 236).
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гур на је прет по став ка ве ће ко му ни ка циј ске оства ре но сти. Њу, по на шем 
су ду, у јед на кој ме ри де тер ми ни шу екви ва лент на са знај на ис ку ства и 
од и ско на ста би лан лек си кон.

ПРИ ЛОГ

(Од го во ри ис пи та ни ка пре зен ту ју се ре до сле дом опа да ју ће уче-
ста ло сти. Број из о ста лих асо ци ја ци ја дат је у угла стој за гра ди на по чет-
ку спи ска.)

ОД ГО ВО РИ ИС ПИ ТА НИ КА КО ЈИ РЕТ КО ПО СЕ ЋУ ЈУ ЦР КВУ (120):

реч – ([8]; сло во – 19; ре че ни ца – 18; књи га, го вор – 9; је зик, глас – 6; ми сао – 4; 
исти на, зна ње, до бра, ле па, гра ма ти ка, вер ност – 2; де те, успех, Ру не, ко му ни-
ка ци ја, део ре че ни це, син так са, сла га ли ца, ја, хва ла, раз го вор, љу бав, лек се ма, 
по нос, по ве ре ње, при ча, ком бајн, кра ва, гла ва, срп ска, за кон, да та, Ни ко ла, Де-
сан ка Мак си мо вић, па кет, мор фо ло шка је ди ни ца, пи смо, ле по, зна че ње – 1)

зво но – ([5]; шко ла, цр ква – 19; звук – 13; час – 10; му зи ка – 6; вра та – 4; бу ђе ње, 
бу ка, по зив – 3; ку ћа, зво ни – 2; те ле фон, крај не че га, Бо жић, тор та, сат, глас, 
до ла зак, смрт, спас, ра дост, успех, аларм, пред мет, пас, ме тал на ствар, за вр ше-
так, ку ца, ринг, клат но, мир, пра сак, кад ће да зво ни крај ча са, игла, на вра ти ма, 
свад ба, школ ско, Ква зи мо до, гост, жу то – 1)

све тлост – ([3]; сун це – 41; та ма – 15; дан – 9; мрак – 7; си ја ли ца – 6; ју тро – 5; 
пут, сјај, да на – 3; жи вот, зрак – 2; на да, си гур ност, ауро ра, по ја ва, вид, ан тар-
тик, бље шта вост, очи, све тло, лајт (light), жу то, по глед, на ран џа ста бо ја, лам па, 
вен ча ни ца, ре ка, ме сец, ле то, си ја, зве зда, ра дост – 1)

чо век – ([10]; би ће – 17; же на – 16; жи вот, му шка рац – 7; до бар, љу бав, људ ско 
би ће, до бро та, исти на, књи га, ве ра – 3; не чо век, при ро да – 2; стуб по сто ја ња, 
сви ња, ви ше од би ћа, сва ђа, при ја тељ, де да, пла не та, гла ва, звер, ја, те мељ, 
људ скост, ма са љу ди, бес кућ ник, ра зно вр сност, Аме ри ка, хо да, јак, љу ди, чо ве-
чан ство, по ква ре ност, ко ла, сла бост, жи вот, мај ка, чи сто та, ин ди ви дуа, до стој-
ност, пас, мај мун, Адам, би стар, жи во би ће, сун це, дру штво – 1)

књи га – ([5]; зна ње – 19; уче ње – 14; би бли о те ка – 9; ко ри ца, сло ва, лист – 5; 
при ча, сту ди је, опу шта ње, све ска, на у ка – 3; љу бав, уче ник, шко ла – 2; пси-
хо ло ги ја, друг, успех, уса вр ша ва ње, ле па при ча, фа кул тет, бу квар, ду га, дух, 
ро ман, омот, ис пит, бу дућ ност, пи сац, оп шир на, на уч ник, по вез, сред ство, спас, 
чи та ње, пи смо, па пир, кул ту ра, би о гра фи ја, не ис ква ре ност, страст, му дрост, 
Ха ри По тер, сред ство за чи та ње, са вре ме ни, со ба, ин декс, Кинт, па мет, На Дри-
ни ћу при ја, ли те ра ту ра, стра ни це ‒ 1)

смех – ([5]; ра дост – 31; сре ћа – 23; зу би – 8; су зе – 5; здра вље, ли це, кловн, 
ужи ва ње – 4; плач, виц – 3; ша ла, де ца – 2; во ле ти, за до вољ ство, ја, до бро рас-
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по ло же ње, ла ста ви ца, за ба ва, ве се ље, дру гар ство, цр та ни филм, леп, ко ме ди-
ја, ви ца ви, по бе да, при ја тељ ство, Вук, за но сан, очи, ли це бра та, ту га, Ма ри на, 
љу бав, дом – 1)

страх – ([14]; мрак – 16; хра брост, бол, плач – 5; не во ље – 4; бо лест, фо би ја, са-
мо ћа, рат, хо рор, смрт – 3; има ти, не у спех, не моћ, бри га, филм, па ук, ту га, осе-
ћа ње, стреп ња, зи ма, зми ја, – 2; ло ши тре ну ци, гор дост, ноћ, су зе, не си гур ност, 
ком плекс, сла бост, осе ћај, не по сто ји, мо ре, бо ја зан, ба ба ро га, упла ше ност, 
тре ма, ку ка ви ца, лед, бо ја жљи вост, ви си на, не по ве ре ње, гро бље, мрач на со ба, 
не из ве сност, по бе да, тре пет, Ма ри на, лифт, је за, там ни на, зло, ври сак, ја – 1)

гор дост – ([29]; пред ра су де – 15; по нос – 11; страх, грех , охо лост, су је та, 
уобра же ност – 4; мр жња, чо век, из о па че ност – 3; ба ха тост, бо лест 2; оста ви ти, 
став, Бо рис Та дић, ја ко ћа, не што ло ше, ту га, бес, ло ше, му дрост, не за до вољ-
ство, љут ња, сла бост, част, пр кос, гре ши, људ ска, друг, гре шка, вр ли на, огорч-
ност, по хле па, сто ли ца, цар Су леј ман, гла ва, без на ђе, ви си на, врх!, Цр но го рац, 
ком плекс, гру бост, смех, про паст – 1)

хлеб – ([3]; хра на – 27; глад – 10; жи вот – 9; је ло – 7; со, сто – 5; бо гат ство, пше-
ни ца, бео – 3; бра шно, по ро ди ца, кри шка, до ру чак, ру чак, век на – 2; те ло, по-
тре ба, ма те ри јал ни ста тус, ми рис, здра вље, пре жи вља ва ње, спас, ма ма, уку сно, 
крух, сир, ру ке, ко ри ца, ве ра, пре жи ве ти, те сто, цр та ни филм, је сти, си гур ност, 
си ро ма штво, си ро ти ња, го ро стас, тврд, Ром, пе ка ра, па ште та, ко ра, пен зи о нер, 
сла ва, жи то, сен двич, пле ме ност, све ти ња – 1)

под виг – ([20]; успех – 25; хра брост – 15; хе рој – 6; ху ма ност, по бе да – 4; ју-
нак, по нос – 3; сре ћа, до бар, ју на штво, Мост – 2; по мо ћи и тра жи ти, Св. Са ва, 
упор ност, Ро бин Худ, дре ка, аван ту ра, мо ре, шко ло ва ње, ро ди тељ, ку ра жност, 
на пор, ре ка, де ца, бај ка, под му клост, на гра да, де ло, те мељ, не си гур ност, ко ња-
ник, ви сок, ста ње, зви ждук, под риг, Хе ра клес, бој, бит ка, ср це, уз вик, до жи-
вљај, на пре дак, по тез – 1)

љу бав – ([6]; сре ћа – 15; осе ћа ње – 10; мај ка – 9; по ро ди ца – 8; ср це, мр жња, 
де те – 5; то пли на, осе ћај, ле по та, ле па – 3; во ље на осо ба, жи вот – 2; ра ци о на ли-
зам, ве ра, цр ве но, лу дост, све нај леп ше, ма ма-та та, же ља, де да, секс, при ја тељ, 
ја, де вој ка, нај леп ши осе ћај, сми сао жи во та, љу ди, кућ ни љу би мац, нео п ход-
но, ро ди те ља, си гур ност, бри жност, ма ма, из вор све га, ис пу ње ње, филм, цу ра, 
да ва ње, Те ца, мо ја мај ка, че жња, же на, Ба не, све ти ња, по јам, да бог да, се стра, 
ра дост, отац, ис пу ње ност, бе ба, дом, Ми ки – 1)

цар ство – ([10]; бо гат ство, цар – 11; моћ, кру на, вла да ви на, ве ли ко – 6; Рим ско, 
Рим – 5; не бе ско, краљ – 3; про шлост, сна га, Ру си ја, си ла, кра љев ство, тур ско, 
вла дар, жи во ти ња – 2; ово зе маљ ско, Ду шан, др жа во твор ност, кра ље ви, има-
ње, дру гар ство, при ја тељ ство, трон, гра ни ца, во је ва ње, бор ба, про стран ство, 
Ру ско, им пе ри ја ли зам, не бо, исто ри ја, мо нар хи ја, сре ће, бо гат, моћ но, зе мља, 



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА248
Ви зан ти ја, власт, до ли на, па ла та, ку ћа, Ср би ја, им пе ри ја, по бе да, дво рац, срп-
ско,си ро ма штво – 1)

за кон – ([9]; пра ви ла – 12; ред – 10; пра во – 9; др жа ва – 8; прав да – 6; устав, 
суд, ка зна, ста тут, по ли ци ја – 4; не по што ва ње, Ду ша нов, огра ни че ње – 3; власт, 
по ре дак – 2; зна ти ту ма чи ти, прав на др жа ва, обли га ци ја, уре ђе ност др жа ве, 
Све ви шњи, не ва ља, сред ство, лаж!; то пуз, си ла, фа кул тет, мр жња, не ма, ред 
и мир, за кон, де бе ла књи га, ин ци дент, не моћ, си гур ност, ко декс, чвр ста ру ка, 
гре шка, пе чат, пред ра су де, оба ве за, не прав да, пре ступ ни штво, знач ка, члан, ре-
ше ње, ми!, по што ва ње, стро гост – 1)

сла ва – ([9]; кр сна – 10; сла вље – 9; све тост, ко лач – 7; крст, ве се ље, моћ, по-
бе да – 4; по ро ди ца, ве ра, по пу лар ност, го зба, успех, пра зник, ра ки ја, уз ви ше-
ност, ка ри је ра – 2; мо ја, не у хва тљи вост, дру штво, оби чај, не што ле по, узор, 
Бог, ро до љу бље, сре ћа, срп ска, сла ва, ти ту ла, сла ви ти, по што ва ње, под виг, ве-
ли ка, кру на, го сти, све то, срп ство, Св. Јо ван, про сла ва, филм, све та, све тац, 
ску по, све ча на при ли ка, Сла ва-име, сло бо да, на ша сла ва, све ти ња, грех, иње, 
све ће, бу ши ли ца, пе че ње, по знат, св. Ни ко ла, по сао, Св. Аехан ђел Ми ха и ло, 
хри шћан ство, про паст, св. Лу ка – 1)

син – ([16]; по нос – 15; де те – 12; отац – 8; сре ћа, на след ник – 6; кћер, бо гат ство 
– 4; ра дост, љу бав – 3; успех, брат, же ља, бри ге – 2; Дух, умил ност, би ће ко је 
се во ли, Ми лош, ве рид ба, мој успех, жр тво ва ње, на да, по род, ло за, жи вот, по-
ро ди ца, на след ство, бу да ла, ме зи мац, де чак, на сле ђе, ис пу ње ње сна, на ста вак 
жи во та, Не бој ша, ту га, мој син, не што нај леп ше, вр ста, сан, стуб, пр ва сре ћа, 
све ти ња, ро ди тељ, грех, ја, ма ли, раз ма же ност, му шко, му шка рац, се стра, из-
да нак – 1)

ОД ГО ВО РИ ИС ПИ ТА НИ КА КО ЈИ РЕ ДОВ НО ИЛИ ЧЕ СТО ПО СЕ ЋУ ЈУ ЦР КВУ (120):

реч – ([4]; сло во – 19 [Слово – 15, сло во - 4]; ми сао, Бог – 7; пи смо, књи га, 
исти на, љу бав, Бо жи ја – 5; Го спод ња, го вор, Ло гос, по че так – 4; Исти на – 3; ре-
че ни ца, да та – 2; вест, све ти ња, ства ра ње, гла ва, ка зи ва ње, во лим те, су шти на, 
му зи ка, глас, ле па, сло ва, од го вор, стих, зна ња, образ, Ср бин, ћут ња, ре ћи, част, 
нај бит ни ја, пи сме ност, бла га, мол ба, искре ност, до бра, ле по та, ја ка, обе ћа ње, 
ис ток, за да та, мај ка, срп ски, раз го вор, ко му ни ка ци ја, вер ност – 1)

зво но – (цр ква – 48; цр кве но – 20; глас, шко ла – 9; час – 7; звук, ра дост, те ле фон 
– 2; ју тро, оквир, упо зо ре ње, ве ра, ха ос, цр кве но зво но, пој, све тлост, ле по, слу-
жба Бо жи ја, бу ка, чуј ност, храм, иза ћи, ме де ни ца, оба ве ште ње, Бо го слов ско, 
сат, Де чан ско, цр ква или ма на стир, крај ча са – 1)

све тлост – ( сун це – 31; Бог – 19; та ма – 11; си ја ли ца – 7; жи вот, Бо жи ја, дан 
– 6; звук – 4; Вас кр се ње, мрак, ту нел, спа се ње – 2; при ча, вид, ја чи на, кра со та, 
ви дик, при ја тељ ство, Рај, бо жан ство, ис ток, не бе са, ста ти, сре ћа, свет, Га зи ме-
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стан, бу дућ ност, циљ, Све тлост, Хри стос, ра дост, Та вор, очи ју, љу бав, Исус, 
ди ско те ка – 1)

чо век – ([8]; би ће – 17; же на – 13; љу бав, љу ди, ве ли ки – 5; Бо го чо век, грех – 4; 
Ико на Бо жи ја, до бар, жи во ти ња, са вр шен ство – 3; вук, смрт ник, пас, гор дост, 
му шка рац, ху ма ност, жи вот – 2; ле по, ве ра, мит, људ ски, ин сти ту ци ја, ха рин-
га, при ја тељ, сна га, ја до, ху ман, ду ша, до бри, му дар, за јед ни ца, зна ње, Пу тин, 
пра вед ност, го спо дин, ја ко та, са ве ли ким сло вом ‘ч’, ле по та, по ште ње, по штен, 
исти на, са вр шен ство Бо жи је, зло, Го спод, чо век, но га, ху ма ни зам, дру штво, 
пе ћи на, не знам – 1)

књи га – (зна ње – 19; обра зо ва ње – 9; уче ње, Би бли ја, љу бав – 6; чи та ње, за ни-
ма ње, ро ман, на у ка, ко ри ца – 5; бо гат ство, де бе ла, Пса ла ма – 3; пи сме ност, лек-
ти ра, шко ла – 2; про све ће ње, све ти ња, Алек сан дри ја, штам па, све тлост, па мет, 
те ло, ле по та, уте ха, цр ква, осмех, чи та на, стра ни це, ли те ра ту ра, реч ник, сре ћа, 
ма ла, оп шир на, нео п ход на, мо ја, про све ће ност, ја, ве ли ки учи тељ, о Ми лу ти ну, 
мир, ста ра књи га, бу квар, ин фор ма ци ја – 1)

смех – ([6]; ра дост – 35; сре ћа – 14; здра вље, зу би – 9; рас по ло же ње – 6; виц, 
ши рок – 5; су зе – 3; плач, страх, уста – 2; до бро та, пла ка ње, ла ко ми сле ност, нај-
бо љи, за до вољ ство, не што ле по, брат, за љу бље них љу ди, по бе да, лек за ду шу, 
бо ле стан, де ца, мо јих ћер ки, цир кус, де те, ни је до бро, ша ла, ве се ље, те ле фон, 
за ба ви ште, осмех – 1)

страх – ([9]; мрак – 15; не си гур ност, Бож ји – 9; са мо ћа, зми је – 4; бол, хра брост, 
бо лест, ту га, смрт, па ни ка, упла ше ност – 3; ноћ, Ко со во, ви си на, не у спех, рат, 
не из ве сност, не зна ње, од не зна ња – 2; си ла, стра да ње, Бо жи ји или ‘’ју деј ски’’, 
осе ћа ње, нео прав дан, гор дост, не мо гућ, лу ди ло, дух, бо ја зност, стреп ња, збу-
ње ност, хо рор, не мам, ја, дно, ста рост, зној, искон, сми ре ност, Шип тар, ску че-
ност, зе мљо трес, во да-ва тра, ра се ље ње, жа лост, је за, вам пир, Не ма ња, од по је-
ди них љу ди, не рас по ло же ње, не по зна то, опа сност – 1)

гор дост – ([14]; грех – 17; по нос – 13; пред ра су да – 9; зло, охо лост, ја – 4; 
чо век, сла бост – 3; су је та, над ме ност, хва ли са ње, по рок, страх, же на, уобра-
же ност, ма на – 2; ђа во, глу по, ту га, сла би на, ло ша вр ли на, не људ ски, не моћ, 
на мр ште не обр ве, пла ни на, ве ли ча ње, ди ка, љу ди, ве ли чи на, 7 и по, не бо јим 
је се, коњ, Бог, атак на Бо га, ру жно, по хле па, не ва ља, не за ми сли во, зло ба, пад 
ђа во ла, се бич ност, ху ла, по не кад, гнев, Би бли ја, не бит но, мр жња, бо лест, не-
ра зу ме ва ње – 1)

хлеб ‒ (хра на – 24; је ло – 10; ви но, жи вот, на су шни – 7; со, си тост – 6; те ло, 
љу бав – 4; глад, пост – 3; крух, Бож ји, зр но, по га ча, ра жа ни – 2; жи то, по тре ба, 
пра во сла вље, рер на, ме кан, пе кар, су ви, си ро чад, по га ча слав ска, бо гат ство, 
по љо при вре да, ду ша, се ло, бе ли, мај чин, без хле ба се не мо же, црн, пше ни ца, 
ај вар, бео, Афри ка, но вац, хлеб, за до вољ ство, Бо жић, је чам, тр пе за, ра дост – 1)
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под виг – ([10]; хра брост – 22; успех – 14; ју нак – 8; труд, хе рој, од ри ца ње, ју на-
штво, пост, са мо о дри ца ње – 4; Оби лић, под виг, жр тво ва ње, под ви за ва ње – 2; 
сна га, Ко смет, ку ка вич лук, сми сао, ја чи на, уз ви ше ње, по ку шај, са вла да ти се бе, 
ра зум, знак, бор бе ни, му дрост, со ко ли ти, чој ство, од бра на, ја ко та, по нос, до стиг-
ну ће, ле по та, ве ли ки, чин, не што што по шту јем, чо век, отаџ би на, обра зо ва ње, 
жр тва, част, са вр ше ност, рад, сан, брак, по зи тив но де ло, хра бар, не – ја, – 1)

љу бав – ([5]; по ро ди ца – 22; Бог – 17; мај ка – 11; сре ћа – 7; мр жња – 6; ле по та, 
де вој ка, жи вот, де те – 3; раз у ме ва ње, Исус, пре ма Бо гу, жр тва, син, не жност – 
2; смех, ши ри на, бла га, Шће по, во ле ти, же на, јед ност, ја и он, отац, по бе да, дар 
Бож ји,осе ћа ње, пре ма по ро ди ци, не до сти жност, сло бо да, љу бав, љу бав за све, 
пу но ћа, успе шна, искре ност, свет, сми сао жи во та ра дост, парт нер, Не ма ња, то-
пло, де те – 1)

цар ство – ([6]; не бе ско – 29; не бо – 13; Бо жи је – 11; Бог, вла да ви на – 6; краљ, 
мо нар хи ја – 4; ве ли ко, Ру си ја, Ду шан, бо гат ство – 3; кру на, пре сто, моћ, Ла-
зар, Ду ша но во, Ви зан тиј ско, им пе ри ја – 2; рат, власт, срп ско (Ду шан), ја, ку ле, 
вла да ти, лов, сна га, Цар Ду шан Сил ни, ве ли чи на, кон тро ла, про ла зност, Рим, 
Су леј ман, срп ско – 1)

за кон – ([5]; прав да – 15; ред, суд - 10; др жа ва, Бо жи ји – 9; пра во, си ла – 6; 
Ду шан, устав, Ду ша нов, по ре дак – 4; власт – 3; бо жан ски, Бог, бе за ко ње – 2; 
по ште ни, за твор, отац, те жи на, спрд ња, на род ни, по што ва ње, стра хо вла да, од-
ред бе, Ни ко лић, фи зи ке, оквир, по ли ци ја, сло во, по слу шност, љу ди, пра ви ло, 
не ма, реч, књи га, ла нац, кр ши ти, Ду ша нов за ко ник, вла да – 1)

сла ва – ([5]; све ћа, кр сна – 13; све тац – 9; ве ра – 7; успех, тра ди ци ја, Бо гу, 
ко лач – 5; Ив ко ва – 3; пра зник, Бог, Бо жи ја, по бе да, об ред, све ча ност, обе леж-
је, цр кве на, ра дост, ве нац – 2; гор дост, ду ша, уз ви ше ње, не бо, моћ, пре сла ва, 
за шти та, ве ро и спо вест, Све та, св. Ни ко ла, ве се ље, зна ње, мо ја сла ва, срп ска, 
ју на штво, Св. Вра чи, оби чај, све ци, ве ли ча ње, све ти Ђор ђе, љу бав, Оца Си на и 
Све то га Ду ха, по ште ње, Св. Пет ка, не по сто ји, св. Ге ор ги је, Сла ва, Св. Јо ван, 
по ро ди ца, Аран ђел – 1)

син – ([13]; по нос – 13; Бо жи ји, де те, отац – 10; жи вот, ћер ка, на след ство, на-
след ник – 5; Исус – 3; бри га, ра дост, Го спод, по том ство – 2; ср це, оства ре ње, 
из да нак, на ста вак, па ти ке, му шкост, нај по што ва ни ји, сун це, се стра, Ми ло сти-
ви, пр ви, Лу ка, де ца, нај ро ђе ни је, по ро ди ца, до бар, бла го нај ве ће, по што ва ње, 
срп ски, блуд, ко га оче ку јем, Ју да, про ду же ње вр сте, Ла зар, ло за, вој ник, на сле-
ђе, не мам, ма ли, љу бав, кћер, успех, не ми ран – 1)

ОД ГО ВО РИ СВЕ ШТЕ НИ КА, СВР ШЕ НИХ И БУ ДУ ЋИХ БО ГО СЛО ВА (50):

реч – ([1]; Ло гос – 10; Хри стос – 7; Сло во – 4; Бог – 3; хва ла, је зик, Сло во Бо жи-
је, глас – 2; сна га, да та, обе ћа ње, по ве ре ње, ре ћи, ре че ни ца, го вор, искре ност, 
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Го спод Исус Хри стос, ми сли ти, Го спод, Бож ја, зна ме ње, Хри сто ва, Ма теј, де-
ло, па лац – 1)

зво но – (цр ква – 12; по зив – 6; цр кве но – 4; слу жба, огла ше ње – 3; звук, мо ли тва 
– 2; зво ни, крај ча са, кле па ло, клат но, лу па ти, Ли тур ги ја, ме ло ди ја, уста ја ње, 
од јек, цр кве но зво но, му зи ка, бу ка, зво но, све то сав ско, на Св. Го ри, глас, Рај, 
мај ка – 1)

све тлост – (Хри стос – 9; сун це – 6; Та вор, Та ма, Пре о бра же ње, Вас кр се ње, 
спа се ње – 3; не бе ска, Бог – 2; све ћа, Исус Хри стос, бла го дат, про све ће ње, фар, 
све тло, ле по та, зна ња, Све ти Дух, ра дост, Хри сто ва, Та вор ска, све ту, ту нел – 1)

чо век – (Адам – 8; Хри стос – 7; би ће – 5; бли жњи, Бож ји – 3; ико на, Отац, ико-
на Бо жи ја – 2; не чо век, Бог, искре ност, чо вјек, по ве ре ње, гла ва, же на, љу бав, 
ра зум, сле пи ло, до бро та, не бе ски, ле по та, лик Бо жи ји, људ ско би ће, ђа во, сло-
бо да – 1)

књи га – (Би бли ја – 8; Св. Пи смо, зна ње, сло во – 5; уче ње – 3; шко ла, Је ван ђе ље, 
му дрост, чи та ње, на у ка, збор ник, За ко на – 2; Све то Пи смо, стра ни ца, обра зо-
ва ње, ре чи, му ка, 7 сту бо ва пре му дро сти, ис ку ство, Бо жи ја, два то ма, пе чат – 1

смех – (ра дост – 15; сре ћа – 4; виц – 3; ту га, де ца, Де мон, су зе, лу дост – 2; то-
пли на, ху мор, до бра ша ла, усне, ша ла, об у зе тост, ђа во, та шти на, страх, смех, 
здра вље, да, осе ћа ње, му ка, со ба, плач, ли це, мај ка – 1)

страх – ([1]; Бож ји (ији) – 12; мрак – 5; грех, смрт, не си гур ност – 3; сла бост, 
Бог, осе ћа ње – 2; хра брост, ме так у це ви, бол, очи, плач, Ста ри За вет, зло, пла-
ше ње од не чег, ру жан сан, ђа во, сум ња, ноћ, од су ство љу ба ви, упла шен, зна ње, 
ви си на, сна га – 1)

гор дост – ([3]; грех – 8; ђа во – 5; са мо љу бље, сла ва – 4; на ди ма ње – 3; не ча сти-
ви, ја, зло – 2; сва ђа, ра дост, па као, пад, па ун, чо век, Цр но го рац, сла во љу бље, 
орао, смрт, сла бост, ку ша ње, са мо ћа, его и зам, се бич ност, ле њост, смрт ни грех, 
мр жња – 1)

хлеб – ([2]; на су шни – 9; жи вот, хра на – 7; на фо ра – 4; при че шће, жи во та – 3; 
те ло Хри сто во, ква сац – 2; бра шно, наш на су шни, цр ква, све ти, пше ни ца, Хри-
стос, за јед ни ца, Аг нец, хр ска ви, Ср би ја, крух – 1)

под виг – (мо нах – 16; пост – 4; љу бав, мо на штво, од ри ца ње – 3; мо ли тва, пу сти-
ња, аске та, Св. Ота ца, уз ди за ње -2; Цар ство Не бе ско, ле њост, ма на стир, ју на-
штво, апо сто ли, му ка, не бо, сми ре ње, Све ти тељ, Ма ка ри ја Еги пат ског, ле те ти, 
бе жа ти, Св. Са ве – 1)

љу бав – (Бог – 8; де вој ка – 6; бли жњи, за јед ни ца – 4; по ро ди ца, Хри сто ва – 3; 
ро ди те љи, Бо жи ја, Хри стос, брат ска, мр жња – 2; Рај ско На се ље, искре на, свет, 
ср це, ђе вој ка, ве ли ка, веч на, бра ћа, сре ћа, дру гар ство, гнев, де ца – 1)
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цар ство – (не бе ско – 12; Бо жи је – 10; не бо, Бог – 5; Ви зан ти ја – 3; ве чи то, бу-
ду ће – 2; рај, власт, Бу ду ћи век, сла ва, Ве ри ца, за јед ни ца, вла да ви на, Исти на, 
Др жа ва, на не бу, Изра иљ – 1)

за кон – (Бо жи ји (ији) – 8; Ста ри За вет – 5; Мој си је, за по вест, та бли це – 3; Мој-
си јев, пра во, спа се ње – 2; по слу шност, ја ва шлук, за бра на, прав да, Цар Ду шан, 
ми ли ци ја, зло чин, сме таш, Ста ри За вет и Но ви За вет, пре ступ, Ду ша нов, ред, 
др жав ни, фор ма, То ма Ни ко лић, огра ни че ње, по што ва ње, по ли ци ја, си нај ски, 
бе за ко ње, сло во, оба ве за, ра су ло – 1)

сла ва – ([2]; Бо жи ја, кр сна – 4; Кр сно име, Го спод ња – 3; ко лач, крст, сјај, ра-
дост, Св. Тро ји ца – 2; Сла ва кр сна, мо ли тва, Ср бин, не бо, тра ди ци ја, све тост, 
ве ли чан ство, цар, фуд бал, све тлост, па ре, Бог, жи то и ви но, ис ку ше ње, Св. Вра-
чи, отац, пра зно ва ње, веч ност жи во та, Хри сто ва, но вац, оче ва, сла вље ње, аре-
на, уни же ње – 1)

син – ([2]; Хри стос – 9; Бо жи ји, љу бав – 5; де те – 4; на след ник, Бог, Отац – 3; 
блуд, чо веч ји – 2; Бог Син, на след ство, уси но вље ње, по том ство, ле по та, по слу-
шност, род бин ска ве за, мла дост, Бо га жи во га, до бар, крв, бра та нац – 1)
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Стана Ристић

КОНЦЕПТ ДОМА У РЕЛИГИЈСКОМ ДИСКУРСУ*

У раду је са когнитивног и етнолингвистичког теоријско-методолошког 
аспекта представљен концепт ДОМА у религијском хришћанском дискурсу, 
на материјалу електронске верзије превода Старог и Новог завета на српски 
језик, Појмовника и ауторских текстова. Показано је да се представа ДОМA у 
религијском дискурсу, као и у језичкој слици света носилаца савременог српског 
језика, концептуализује као вишедимензионалан појам, профилисан физичким, 
функционалним, друштвеним, аксиолошким и емотивним параметрима, 
али да сам концепт функционише више као сакрални него културни модел, 
проширујући концептуално поље новим вредностима из духовне и религијске 
сфере. Профилисање ДОМА у религијском дискурсу примарно се заснива на 
овим вредностима, што на општем језичком плану доприноси универзалности 
стереотипа ДОМ у језичкој слици света.

Кључне речи: концепт, стереотип, параметри профилисања, језичка слика 
света, религијски хришћански дискурс, српски језик.

1. Концепт ДОМA у религијском хришћанском дискурсу биће 
представљен у складу са теоријским поставкама и методолошким 
основама Лублинске когнитивне етнолингвистичке школе. У осно-
ви овог приступа јесте реконструисање језичког стереотипа на осно-
ву концептуализације неког појма у оквиру језичке слике света (ЈСС), 
коју на на основу заједничких вредности прихватају носиоци одређене 
лингвокултурне заједнице.1 Таква, базична ЈСС налази се у основној, 
најширој варијанти националног језика, у његовом разговорном стилу, 

 Рад је урађен у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог 
српског књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног 
језика (178009), који у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

1 Према Ј. Бартмињском, који је оснивач ове школе, основни појмови когнитивне 
етнолингвистике, који представљају и њен инструментаријум, јесу 1) језичка слика све-
та (ЈСС); 2) стереотип као саставни део ЈСС; 3) когнитивна дефиниција као инструмент 
описа стереотипа; 4) тачка гледишта и перспектива; 5) профилисање; 6) субјекат који 
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док у другим функционалним стиловима, па и у религијском дискурсу, 
слика света подлеже многим модификацијама и диференцијацијама (исп. 
БАРТМИЊСКИ 2011: 47), што ће се имати у виду у обради насловљене теме.

1.1. Језички стереотип може се реконструисати на основу три типа 
података: системских (лексичко-граматичких добијених из речничких 
извора), конвенционалних (из анкентних истраживања) и текстуалних 
(из различитих функционалних стилова). Реконструкција стереоти-
па ДОМА у српском језику на основу системских, речничких података 
представљена је у раду РИСТИЋ – ЛАЗИЋ КОЊИК 2012 на материјалу тезау-
русног Речника српскохрватског књижевног и народног језика (РСАНУ), 
у коме су, осим речничког чланка лексеме дом и њеног најближег сино-
нима кућа, разматране и лексичке јединице њихових творбених гнезда.2 
У поменутом раду је показано да у српској лингвокултури лексеме дом 
и кућа на вербално-семантичком плану функционишу као синоними, 
али да се разлике јављају на когнитивном и комуникативно-прагматич-
ком плану у виду маркиране употребе лексеме дом и неутралне упо-
требе лексеме кућа, што се потврдило и при реконструисању концепта 
ДОМ у религијском дискурсу. Зато је и у овом раду за реконструкцију 
концепта, осим употребе лексема дом и кућа, узета у разматрање и упо-
треба њихових синонима, семантичких еквивелената и деривата који се 
јављају у религијском дискурсу изабраних извора.

1.2. На основу реализације употребе лексема дом и кућа из прево-
да Старог и Новог завета на српски језик издвојене су заједничке карак-
теристике, профили стереотипа ДОМ,3 док су из других религијских из-
вора4 показане оне карактеристике које подлежу жанровској и стилској 

концептуализује и профилише; 7) вредности које признаје субјекат (индивидуални и 
колективни). Они су међусобно повезани мрежом узајамне зависности (2011: 38), док 
се сам појам ЈСС дефинише као „интерпретација стварности садржана у језику, која се 
може представити као комплекс судова о свету, људима, стварима и догађајима. Она је 
интерпретација а не одраз, субјективни портрет а не фотографија реалних предмета” 

2 На основу речничког материјала у раду РИСТИЋ – ЛАЗИЋ КОЊИК 2012 утврђено 
је да уобичајена представа ДОМА / КУЋЕ у српском језику и култури, као и у осталим 
словенским језицима и културама, подразумева зграду (грађевину) / објекат четвртастог 
облика који има зидове, врата, прозоре и кров са димњаком, намењен првенствено за 
становање.

3 У питању је параметризација заснована на следећим аспектима: физичким, 
функционалним, друштвеним, аксиолошким и емотивним (исп. БАРТМИЊСКИ: 39–40, 
222–224).

4 Као извори, чији је списак дат на крају рада, употребљени су преводи на српски 
језик Старог и Новог завета Ђ. Даничића и В. Караџића, превод Новог завета Светог 
синода, објављени на Интернету, затим беседе владике Николаја Велимировића, поуке 
светих отаца и Појмовник. У Синодовом преводу Новог завета пронађено је 15 примера 
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диференцијацији, као и интенционалном профилисању овог појма од 
стране субјеката дискурсног садржаја, његове тачке гледишта и пер-
спективе.

2. У религијском дискурсу наведених основних извора, као и у 
савременом српском језику, примарно значење лексема дом је „кућа као 
место где човек живи са својом породицом” (прво значење у РСАНУ, а 
има их укупно 7 са издвојеним подзначењима). Лексема дом, већином 
потврђена примерима из Синодовог превода Новог завета, примарно се 
употребљава у наведеном значењу, које се профилише на основу разли-
читих друштвених параметара. Тако је дом као породица, као чланови 
породице потврђен следећим одабраним примерима:

(СИНОД) А и други рече: Господе, ићи ћу за тобом, али прво ми допусти 
да одем да се опростим са домаћима својим. (Лк 9,61) Онда се ученици 
опет вратише дома. (Јн 20,10) Он ће ти казати ријечи којима ћеш се 
спасти ти и сав дом твој. (Дап 11,14) Да нисам изоставио ништа што је 
корисно да вам не објавим и да вас поучим јавно и по домовима. (Дап 
20,20) А крстих и дом Стефанинов; даље не знам да ли неког другог 
крстих (1 Кор 1,16). Ако ли која удовица има дјецу или унучад, нека се 
уче најприје свој дом поштовати, и дуг враћати родитељима; јер ово је 
добро и угодно пред Богом. (1 Тим 5,4) Тада дођоше слуге домаћинове 
и рекоше му: Господару, ниси ли ти добро сјеме сијао на њиви својој? 
Откуда, дакле, кукољ? (Мт 13,27) (ДАНИЧИЋ – ВУК): И рече Господ Ноју: 
уђи у ковчег ти и сав дом твој; јер те нађох праведна пред собом овога 
вијека. (Пост 7,1) У мене има мало људи, па ако се скупе на ме, хоће ме 
убити те ћу се истријебити ја и дом мој. (Пост 34,30).

Концепт ДОМА као породице, као члановa породице, како показују 
наведени примери, реализује се у спојевима лексеме дом са присвојним 
заменицама: мој, твој, свој, његов дом; опростити се са домаћим својим, 
поштовати свој дом. Осим лексеме дом, употребљавају се и њени де-
ривати домаћин, домаћинов, домаћи, чиме се, како показују истакнути 
спојеви, овај концепт употпуњује информацијама о емотивним и акси-
олошким аспектима: задовољством поседовања свога дома, осећањем 
поштовања и љубави према свом дому, према члановима своје породи-
це, али и одговорношћу домаћинског управљања:

употребе лексеме кућа, а у преводу Даничић – Вук 69 примера, с тим што неки исти 
примери у два различита превода Новог завета показују да се појам „дом, кућа” у 
једном преводи лексемом дом а у другом лексемом кућа. У фреквенцијском речнику 
С. Васић (1996) кућа има 110 употреба и према фреквентности заузима 103. место 
(дериват кућити 1 употреба), док је употреба лексеме дом знатно мања, 32, а позиција 
по фреквенцији је 286 (дериват: домаћин 9 употреба, а домашњи 3 употребе). 
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(СИНОД) И дозвавши га рече му: шта то чујем за тебе? Положи рачун како 
си управљао домом, јер више не можеш њиме управљати. (Лк 16,2) Који 
својим домом добро управља, има послушну дјецу са сваком скромношћу. 
(1 Тим 3,4).

У другим ауторским изворима религијског дискурса концепт ДОМА 
допуњује се и другим вредностима, као изразом личног, индивидуал-
ног искуства, сазнања, тачке гледишта, перспективе и интенција, па је 
ДОМ конципиран и као брачна заједница са основним, патријархалним 
вредностима, у којима су домаћин и домаћица стубови дома, породице, 
брачне заједнице и родоначелници новог нараштаја. Идеал традицио-
нално добре домаћице и кућанице дат је у примеру из Старог завета:5

Да буду поштене, чисте, добре кућанице, благе, покорне својијем 
мужевима, да се не хули на ријеч Божију. (Тит 2,5),

а показују га и примери у којима су, осим наведених деривата, 
употребљени и деривати домаћинство и домаћи (послови):

Ево, сада сте домаћин и домаћица. Запамти да од сада постајете 
родоначелници новог нараштаја (СВЕТИ ТЕОФАН: 114). Жена, мајка, 
домаћица – то је делокруг ваше власти (нав. дело: 115).

У наредним примерима као породичне врлине истакнуте су пожртвовање 
и трпљење:

Жалите се на бриге око домаћинства, да вас одвајају од других омиљених 
занимања … Шта да се ради? Домаћи послови су такви. Ту вам ништа 
друго не преостаје осим трпљења (СВЕТИ ТЕОФАН: 115).

Дом је конципиран и као „добра породица” са позитивним емотив-
ним вредностима: слобода понашања, радовање, љубав и поштовање 
ближњих, али и са искуством обезвређивања наведених вредности:

У једној доброј породици деца се понашају слободно. Постоји поштовање 
… радују се своме оцу, својој мајци, и они се радују њима (СТАРАЦ ПАЈСИЈЕ: 
286). Али сада је све обезвређено, породице се распадају … Немаш ли 
љубави, твој ближњи ће то осећати … Када неко поштује свог ближњег, 
самог себе поштује (нав. дело: 287).

Један од видова пропадања породице и непоштовања ближњих 
потврђује пример:

5 У савременом језику важна улога жене у домаћинству, у породици 
потврђена је пословицом: Где није жене, онде није ни куће (СТОШИЋ 2007: 38), 
која се према Стошић повезује са библијским текстом из Давидових псалaмa, у 
коме цар Давид, говорећи о благословености дома побожног и богобојажљивог 
човека, закључује да је жена родна лоза усред куће (СТОШИЋ 2007: 113).  
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Поштовање ближњих је потпуно ишчезло … Трпају родитеље у старачке 
домове (СТАРАЦ ПАЈСИЈЕ: 150),

у коме се синтагмом старачки дом, употребљеном у негативном контек-
сту, профилише стереотип ДОМА на основу функционалних параметара.

2.1. У религијском дискурсу улогу дома као заједнице, породице 
из перспективе монаха има општежиће (општежитије) и манастир, 
па су наведене речи у овом дискурсу уведене у хипонимски низ са лек-
семама дом и кућа, са позитивним вредностима уточишта, послушања 
и монашког унутрашњег тиховања:

Не спасавају се људу само у манастиру. Спасавају се и кроз породични 
живот у сваком звању и положају (СВЕТИ ТЕОФАН: 115). Некада су се 
послушници у општежићима, а нарочито трпезари и гостионичари, 
много умарали (СТАРАЦ ПАЈСИЈЕ: 197). Како је у општежићима некада 
било лепо! Свугде тишина (нав. дело: 202). Стицање унутрашњег 
тиховања сред метежа, много вреди. Ако човек у гужви не стиче мир, 
тада ни у миру – мир не налази (нав. дело: 206–207).

2.2. Типичан хришћански дом, представљен у Православном 
појмовнику под одредницом дом хришћански, заснован је на религијским 
параметрима, и профилише се следећим елементима, вредностима: а) 
мора бити освештан, б) обавезан инвентар чине предмети, колекције: 
икона, кандило, чирак и свећа, слово, кадионица, босиљак, тамјан, Све-
то Писмо и Молитвеник; в) освештање дома врши надлежни свеште-
ник; г) молитвама свештеник се моли за напредак дома, за здравље и 
срећу укућана, нарочито деце, за слогу, за љубав, за разумевање међу 
укућанима и за свако добро које хришћани моле од Бога (ПОЈМОВНИК: 
61); д) свака породица треба да има своју домаћу молитву; ђ) добро је 
да се домаће молитве одржавају свако вече пре вечере (ПОЈМОВНИК: 61, 
под одредницом домаћа молитва).

Према ПОЈМОВНИКУ стереотип хришћанског ДОМА концептуализује 
се на основу физичких, религијских, емотивних и аксиолошких па-
раметара. Физички параметри не одређују „породични дом” као 
грађевински објекат, него као колекцију обавезних ритуалних пред-
мета (под б); религијски параметри истичу ритуале и њихове учесни-
ке, време одржавања, као што су освештаност дома, домаћа молитва, 
чланови породице и надлежни свештеник. Аксиолошки параметри, 
исказани кроз молитву или благосиљање, представљају традиционал-
не породичне вредности (напредак дома, здравље, срећа, слога и бри-
га за подмладак, децу), вредности утемељене на љубави, разумевању и 
слози међу члановима породице (под г). Наведене карактеристике по-
родичног дома у савременом религијском поимању у метонимијском 
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повезивању појмова концептуализују се у смислу „дом је домаћа црква” 
(ПОЈМОВНИК: 61), а имају своје утемељење у Новом завету, што показују 
примери из Синодовог превода:

У коју год кућу уђете најприје кажите: Мир дому овоме! (Лк 10,5) И 
сваки дан у храму и по домовима не престајаху да уче и проповиједају 
јеванђеље о Исусу Христу. (Дап 5,42) Побожан и богобојазан са цијелим 
домом својим, који је чинио многе милостиње народу и молио се стално 
Богу. (Дап 10,2) А кад се крсти она и дом њезин, замоли нас говорећи: 
Ако сматрате да вјерујем у Господа, уђите у мој дом и останите. (Дап 
16,15).

3. У религијском дискурсу, као и у световном српском језику, 
концепт ДОМА заснован је на вредностима које се реализују у виду 
опозиција.6 Идеја „свој”, из опозиције „свој – туђи”, концепт ДОМА 
проширује на домовину (постојбину), државу, царство односно на при-
паднике те заједнице, што потврђују примери употребе лексеме дом:

(ДАНИЧИЋ – ВУК): Па бризну плакати тако да чуше Мисирци, чу и дом 
Фараонов. (Пост 45,2) И дом Израиљев прозва тај хљеб мана; а бијаше 
као сјеме коријандрово, бијела, и на језику као медени колачи. (Изл 16,31) 
Ја сам Господ Бог твој, који сам те извео из земље Мисирске, из дома 
ропскога. (Изл 20,2) (СИНОД): Него идите најприје изгубљеним овцама 
дома Израиљева! (Мт 10,6) А Исус им рече: нигдје није пророк без части 
до у постојбини својој и међу родбином и у дому своме (Мк 6,4)7.

За разлику од лексеме дом, чији се стереотип „породичног дома, 
породице” у религијском дискурсу, као и у савременом српском језику, 
примарно профилише на основу друштвених параметара у најширем 
смислу, стереотип лексеме кућа као „грађевинског објекта” и као „по-

6  У савременом српском језику основна опозиција „позитивно – негативно” у 
вредносном профилисању ДОМА реализује се у виду три релевантне опозиције: „свој 
– туђи”, „унутрашњи простор – спољашњи простор” и „живот – смрт”, при чему се 
у српској лингвокултури представа типичног ДОМА заснива на првим члановима 
опозиционих парова („свој”, „унутрашњи простор” и „живот”), који се вреднују 
позитивно, и ставља у опозицију са појмовима СВЕТ и ГРОБ, који се заснивају на другим 
члановима опозиционих парова, и вреднују негативно (исп. РИСТИЋ – ЛАЗИЋ КОЊИК 
2012). У вредновању ДОМА у религијском дискурсу, осим наведених опозиција, услед 
промењене тачке гледишта и перспективе, уводе се нове опозиције, чиме се знатно 
проширује концептуално поље овог појма. 

7  У савременом језику на основу овог примера из Библије заснована је пословица: 
Свак је свога дома владика; Сваки (је) домаћин дому владика (СНП: 252). 
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родичног дома, породице”8, профилише се и на основу физичких и на 
основу друштвених параметара,9 што показују бројни примери из пре-
вода Старог и Новог завета.

3.1. Стереотип КУЋЕ као породице, чланови породице, показују 
следећи примери употребе лексеме кућа у Старом и Новом завету:

(ДАНИЧИЋ – ВУК) И ријека ће се напунити жаба, и оне ће изаћи и 
скакати теби по кући и по клијети гдје спаваш и по постељи твојој 
и по кућама слуга твојих и народа твојега и по пећима твојим и по 
наћвама твојим. (Изл 8,3) А Аврам рече: Господе, Господе, шта ћеш ми 
дати кад живим без дјеце, а на ком ће остати моја кућа то је Елијезер 
овај Дамаштанин? (Пост 15,2) Нико други да не једе светијех ствари, 
ни укућанин свештеников ни надничар да не једе светијех ствари. (Лев 
22,10) Нећемо се вратити кућама својим докле синови Израиљеви не 
приме сваки своје нашљедство. (Бр 32,18) И имаше тридесет синова и 
тридесет кћери, које разуда из куће, а тридесет дјевојака доведе синовима 
својим из других кућа; и би судија Израиљу седам година. (Суд 12,19) 
Тада проговорише петорица што бијаху ишли да уходе земљу Лаиску, и 
рекоше браћи својој: знате ли да у овијем кућама има оплећак и ликова, 
и лик резан и лик ливен? (Суд 18,14) И ако буде кућа достојна, доћи ће 
мир ваш на њу; а ако ли не буде достојна, мир ће се ваш к вама вратити. 
(Мт 10,13) И сваки дан бијаху једнако једнодушно у цркви, и ломљаху 
хљеб по кућама, и примаху храну с радости и у простоти срца. (Дап 2,46) 
А сваки дан у цркви и по кућама не престајаху учити и проповиједати 
јеванђеље о Исусу Христу. (Дап 5,42) А кад се крсти она и кућа њезина, 
мољаше нас говорећи: ако мислите да ја вјерујем Господа, уђите у моју 
кућу и живите. (Дап 16,15)

Употреба лексеме кућа у значењу породица, чланови породице, 
показује сличне колокације, као и лексема дом у истом значењу. Тако 
имамо спојеве са присвојним заменицама, своја, његова кућа, али и 
реализације које допуњавају овај стереотип са културолошким и дру-
гим вредностима, при чему се могу издвојити већ наведени или нови, 

8 У примарној интерпретацији кућа се поима као „зграда” тј. грађевински 
објекат са функцијом „за становање”, што је истакнуто у дефиницији у РСАНУ 
„грађевински објекат, зграда за пребивање, становање или какву друштвену потребу”, 
а тек секундарно као „породица”. Ове разлике потврђују и устаљене колокације типа 
купити / продати кућу, изнајмити кућу, за разлику од нереализованих, па и немогућих 
колокација *купити дом, *продати дом, *изнајмити дом (РИСТИЋ – ЛАЗИЋ КОЊИК 2012).

9 Промене физичких параметара у стереотипу ДОМ у ЈСС лако су уочљиве, док 
су промене у друштвеним и културним вредностима мање изражене и условљене су 
променама у структури породичне и друштвене заједнице (исп. БАРТМИЊСКИ 2011: 238–
240, нап. 20 и 21).
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допунски профили (исп. т. 2.1 и 2.2.): а) профил предмети у дому, осим 
наведених код типичног хришћанског дома (т. 2.2.1), допуњен је пред-
метима за свакодневну употребу (постеља, пећ, наћве, оплећак); украс-
ни односно ритуални предмети (лик резан и лик ливен); затим профи-
ли са традиционалним вредностима породице: б) допуњен религијски 
профил обреди и ритуали (крсти се она и кућа њена, ломити хлеб по 
кућама, учити и проповедати јеванђеље по кућама); в) обезбеђивање 
наследства (остати кућа на некоме); г) удаја, односно женидба (раз-
удати кћери из куће, довести девојке синовима својим из других кућа); 
као и профил са етичким вредностима (достојна кућа).10

3.2. Физичке карактеристике КУЋЕ, као грађевинског објекта за 
становање, пребивање, потврђују следећи примери употребе лексеме кућа:

(ДАНИЧИЋ – ВУК) И нека узму крви од њега и покропе оба довратка и 
горњи праг на кућама у којима ће га јести. (Изл 12,7) Тада предаде Давид 
Соломуну сину својему слику од тријема и од кућа његовијех, и од ризница 
и од соба и од клијети унутрашњих, и од мјеста за заклопац очишћења. 
(1 Дн 28,11) Тада их она спусти кроз прозор по конопцу; јер кућа њезина 
бјеше на зиду градском, и она на зиду наставаше. (И нав 2,15) Тада Самсон 
рече момку који га држаше за руку: пусти ме, да опипам ступове на којима 
стоји кућа, да се наслоним на њих. (Суд 16,26) Још заповиједам: ко би 
учинио друкчије, из његове куће да се узме брвно и пободе, и он на њему 
да се погуби, и његова кућа да буде буниште за то. (Језд 6,11) Акамоли у 
онијех који стоје у кућама земљанијем, којима је темељ на праху и сатиру 
се брже него мољац. (Јов 4,19) Греде су нам у кућама кедрове, даске су 
нам јелове. (Пнп 1,17) И не износите бремена из кућа својих у суботу, и 
никакога посла не радите, него светите суботу, као што сам заповједио 
оцима вашим. (Јер 17,22) Ни да градимо кућа да у њима живимо, ни да 
имамо винограда ни њиве ни усјева. (Јер 35,9) И ударићу кућу зимну и 
љетну кућу, и пропашће куће од слонове кости, и нестаће великих кућа, 
говори Господ. (Ам 3,15) Је ли вама вријеме да сједите у кућама својим 
обложенијем даскама, а овај је дом пуст? (Аг 1,4).

Профилисање куће на основу физичких карактеристика потврђују 
следећи профили: а) грађење куће (градити кућу); б) трошност куће као 

10 Овај профил се реализује и у виду осуде отимања, уништавања и пљачкања 
нечије куће / дома, скитње по туђим кућама и ширење неморала, што потврђују следећи 
примери: (ДАНИЧИЋ – ВУК) Жене народа мојега изгоните из милијех кућа њиховијех, 
од дјеце њихове отимате славу моју навијек. (Мих 2,9) Ето ће вам се оставити ваша 
кућа пуста. (Мт 23,38) А к томе и беспослене уче се скитати по кућама, не само пак 
беспослене, него и језичне и свезнале, па говоре што не треба. (1 Тим 5,13) Јер су од 
овијех они који се завлаче по кућама, и робе женице које су натоварене гријесима и 
воде их различне жеље. (2 Тим 3,6).
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грађевине (срушити кућу, кућу претворити у буниште / у гомилу камења); 
в) унутрашњи простор са прагом, вратима и зидовима који чине границу 
према спољашњем простору (ући у кућу, напунити кућу, населити некога 
у кућу; износити из куће, нешто се чује из куће); г) најважнији делови 
куће (прозори, врата, довраци, праг, кров, темељ); д) материјали од којих 
су куће направљене (кедрове греде, дрвене даске и стубови, брвна, камен, 
земља); ђ) архикетонски, грађевински типови (куће на стубовима, кућа 
на зиду градском, што одговара савременом објекту – стану у стамбеној 
згради), кућа обложена даскама, кућа са више клијети („соба”); г) функ-
ционални типови (зимна кућа, летња кућа); сталешки типови (земљане 
куће, велике куће, куће од слонове кости).

4. У досадашњим етнолингвистичким истраживањима утврђено 
је не само то да појам ДОМА на основу друштвених и аксиолошких пара-
метара функционише као универзални културални концепт (исп. АЛЕ-
ФИРЕНКО 2011: 32), него и то да овај појам на основу физичких параме-
тара утиче на начин концептуализације и категоризације стварности по 
принципима просторних односа, пре свега суштинског принципа гра-
нице, што се на плану језичке слике света реализује у виду опозиције 
„унутрашњи простор – спољашњи простор” односно опозиције „свој – 
туђи” (в. нап. 6). У својству граничника јављају се праг, врата и зидови.

4.1. У религијском дискурсу концептуализација ДОМА заснива се и 
на опозицији „царство земаљско – царство небеско”, у којој улогу гра-
ничника такође имају врата,11 што потврђује употреба лексеме врата у 
следећим примерима:

А ти, сиротице Божја, не очајавај за своју срећу … врата земаљске среће 
за тебе су затворена … да би се ти окренула ка вратима вечне среће? 
Бог често, баш често, затвара пред људима врата варљиве среће, али 
врата праве среће Он држи увек отворена пред свима и за све, који 
само пожеле ући. Уђи и ти, кћери Христова. Кад се само надвириш на та 
врата, опазићеш царство срећних, отаџбину блажених (ВЕЛИМИРОВИЋ 
2002: 217);

11 На улози врата као граничника заснива се значење израза иза затворених 
врата, потврђеног у РСАНУ код именице врата са значењем „у уском кругу; 
без учешћа шире јавности”, док се у у библијском дискурсу, према Љ. Стошић, 
овај израз доводи у везу са старозаветним „источим, затвореним вратима”, кроз 
која нико не сме да прође, осим Господ Бог (2007: 150), као и новозаветном 
употребом овог израза у значењу важног скупа и догађаја на којем се воде 
поверљиви разговори најужег броја изабраних људи (Тајна вечера и Силазак 
светог Духа на апостоле), али и у значењу истинског мољења Богу у затвореној 
соби, које Христос препоручује ученицима као тајну радњу коју ће Бог платити 
јавно (2007: 12).
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а затим и употреба лексеме врата у значењу непожељне границе у 
недељивом „духовном” простору, у односу духовник – верници:

Свештеник никада не може да затвори врата своје куће. На њему је 
велика одговорност (СТАРАЦ ПАЈСИЈЕ: 341).

4.2. Концепт ДОМА / КУЋЕ у религијском дискурсу реализује по-
зитивне елементе „свог, унутрашњег, блиског, пријатељског, духов-
ног” односно „светог, Божијег” у односу на оног „туђег, спољашњег, 
непријатељског, светског, злог” односно „демонског”, па има значајно 
место како у духовном / религијском тако и у емотивном и етичком 
смислу, што, осим наведених примера, потврђују и следећи примери:

Осигурати своју кућу од злих људи, који би је могли поткопати или 
запалити; оградити кућу високим зидом (ВЕЛИМИРОВИЋ 2002: 30). 
(ДАНИЧИЋ – ВУК). Него ви држите законе моје и уредбе моје, и не чините 
ниједнога овога гада, ни домородац ни дошљак који се бави међу вама. 
(Лев 18,26) Сваки домородац тако нека чини приносећи жртву паљеницу 
за мирис угодни Господу. (Бр 15,13) (СИНОД) Тако, дакле, нисте више 
странци ни дошљаци, него сте суграђани светих и домаћи Божији. (Еф 
2,19) Људи светског настројења гледају да им двориште буде чисто. Не 
занима их да ли је у кући смеће. Чисте двориште, а смеће бацају у кућу 
(СТАРАЦ ПАЈСИЈЕ: 83). Духовни људи гледају да у кући буде чисто … јер 
Христос обитава у кући, у срцу, а не у дворишту (нав. дело: 83).

Опозицију „свој – туђи” показују примери употребе деривата и ек-
вивалената лексеме дом: домородац, суграђанин према дошљак, стра-
нац, док у последња два примера лексеме кућа и двориште, метафорично 
употребљене, као опозициони пар актуелизују опозицију „унутрашњи 
простор – спољашњи простор”, која се реализује у духовној сфери.

5. Концепт ДОМА, у својој примарној реализацији „место 
становања, боравка”, како је истакнуто у раду РИСТИЋ – ЛАЗИЋ КОЊИК 
2012, представља древни базични ментални појам заснован на 
егзистенцијалној идеји постојања, живота као позитивној вредности, 
која се на плану језичке слике света реализује у оквиру опозиције „жи-
вот – смрт”. Тако ДОМУ у оквиру наведене опозиције, на основу пара-
метра „боравак, обитовање”, опонира појам ГРОБА, заснован на идеји 
смрти (престанка постојања), као негативној вредности. Међутим на-
ведена опозиција „дом / кућа – гроб” укида се на општем језичком пла-
ну, што показује везани синтагматски спој вечни дом у значењу „гроб; 
смрт”, или се, пак, релативизује, што показује нар. пословица Данас у 
дом, а сутра у гроб „није далеко до смрти (каже у разговору стар чо-
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век)”, наведене као потврда употребе лексеме дом у РСАНУ. Укидање те 
опозиције потврђује и пример из Старог завета:

(ДАНИЧИЋ – ВУК) Да бих се надао, гроб ће ми бити кућа; у тами ћу 
простријети постељу себи. (Јов 17, 13)

Укидање опозиције засновано је на религијској и духовној идеји 
вечности, бесмртности. На плану ограниченог људског века ова идеја 
представља велику утеху и помирење са неминовном смрћу, којом 
се „боравак у дому” наставља „боравком у гробу”. Идеја вечности, 
бесмртности реализује се у оквиру опозиције „вечан, бесмртан, непро-
лазан – привремен, пролазан, смртан”, којом се у религијском дискур-
су проширује концептуално поље ДОМА. На религијским и духовним 
идејама вечности, непролазности царства небеског, царства Божијег и 
бесмртности духа и душе као унутрашњег човековог бића, осим ис-
такнуте опозиције, како показује религијски дискурс, засноване су и 
опозиције „духовни, нематеријалан – телесан, материјалан”, и већ на-
ведена опозиција „царство небеско – царство земаљско” (в. т. 4.1). Кон-
цепт ДОМА заснован је на позитивним вредностима „нематеријалног, 
духовног, царства небеског”, које се поимају као врхунске вредности.

5.1. Наведене опозиције најчешће се реализују у виду метафора 
или метафоричних опозиција, које су засноване на метонимији:

ДОМ / КУЋА ЈЕ ЦРКВА / ХРАМ БОЖИЈИ:
(СИНОД) Како уђе у дом Божији и хљебове предложења поједе, које није 
ваљало јести њему ни онима што су били с њим, него само свештеницима. 
(Мт 12,4) И рече им: написано је: Дом мој – дом молитве нека се зове; а 
ви начинисте од њега пећину разбојничку. (Мт 21,13) И учаше говорећи 
им: Није ли писано: Дом мој назваће се дом молитве свима народима? А 
ви начинисте од њега пећину разбојничку. (Мк 11,17) Поздравите браћу у 
Лаодикији, и Нимфана и домаћу цркву његову. (Кол 4,15).

Концептуализација ДОМА као храма заснива се на идеји верског 
заједништва и заједничарења које се одвија у храму Божијем (у цркви), 
што се у наведеним примерима исказује следећим синтагмама: дом 
Божији, дом молитве и синтагмом са дериватом домаћи: домаћа црква. 
У једном примеру у опозицији са синтагмом дом молитве јавља се син-
тагма пећина разбојничка.

5.2. У ауторском религијском дискурсу, код Н. Велимировића 
(2002), реализован је концепт ДОМА као храма Божијег, али у многим 
сегментима овај концепт је допуњен, проширен или модификован на 
основу личне перспективе и тачке гледишта, који указују на богато лич-
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но искуство и религиозно-филозофско промишљање овог великог ду-
ховника, исказано са поучним и критичким намерама.

„Ово [храм у Јерусалиму] је дом молитве”, говорио им је Христос, „ово 
је дом оца мог небеског” (44). Једини украс прљавих мухамеданских 
вароши јесу лепи молитвени домови Божји (23). У нашим храмовима 
за молитву нашао би Христос многе од нас свештеника, који … смо … 
постали трговци у храму (51).

У поимању овог великог мислиоца концепт ДОМА „као храма”, на 
основу параметра „светиња”, проширује се на универзалне вредности 
као светиње, па се код њега у истом извору појам ХРАМА проширује и 
концептуализује као: храм науке, храм љубави, храм братства, храм 
правде, храм истине и др. (46).

Дом као храм науке: Јесте ли чули где се говори о храму науке? Па кад 
наука има своје храмове, онда значи да је наука светиња. Но да ли познајете 
добро свештенике ове светиње. Јесте ли улазили у храмове њихове, у 
њихову светињу над светињама? Јесте ли чули, колика се блека раздаје 
… из ових храмова, и колики звек новца? (52). Универзитет је највиши 
храм науке. Но све свеће, запаљене у том храму, не загревају (53). Но не 
презирите ипак храм науке због многобројних трговаца и мењача, који у 
њему тргују и звецкају новцем (53).

Дом као храм законодавства: Но не презирите ипак, браћо, храм народног 
законодавства, јер он је народна светиња; не презирите ту народну 
светињу због многобројних трговаца и мењача, који око ње трескају 
кесом и звецкају новцем (56). Верујте, да би Христос сматрао за мисију 
своју и данас, кад би се поново јавио, да очисти од трговине и храмове 
законодавства онако исто као и храмове молитве и храмове науке (57).

Дом као храм јавне речи: Чујете ли колико се код нас говори о светињи 
јавне речи? Видите ли, колико ревносних апостола налази ова светиња на 
све стране? (57). Но не презирите ипак, браћо, светињу јавне речи, јер то 
је народна светиња (58).

Дом као храм / светиња отаџбине: Христос би завитлао својим бичем 
и против оних, који тргују са светињом отаџбине; против оних који 
искористе несрећне и тешке моменте у животу своје отаџбине, да би се 
они обогатили (61).

Дом као храм / светиња брака: Да ли познајете оне људе, који у наше 
време тргују светињом брака? (59).
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У другом делу овог знаменитог духовника, у „Беседи о сили тајне 
брака”, дорађује се концепт светиње брака (Цркве Божје), што ће се 
илустровати најважнијим деловима:

Браћо моја, брак је тајна велика и чудесна, једна од великих тајни 
домостројства Божјег. Чист и чесан брак је препун узвишености. Чист 
и чесан брак, у страху Божјем, јесте сасуд благодати Духа Светога. Ко 
презире брак, тај презире Духа Божјега … А ко се уздржава од брака 
ради царства Божјега, тај мора на други начин учинити себе сасудом 
Духа Светога, и у духовној области учинити себе плодотворним, да не 
би био посечен као бесплодна смоквица. О Боже Душе Свети Свемогући, 
помози онима који су у браку, да у чистоти, страху и узајамној љубави 
буду као Црква Божја, у којој Ти радосно обитаваш (ЕПИСКОП НИКОЛАЈ 
2001: 336).

5.3. У даљој, метонимијској разради концепта ДОМ, јавља се и 
реализација ДОМ / КУЋА ЈЕ ЦАРСТВО БОЖИЈЕ:

(ДАНИЧИЋ – ВУК): И уплаши се, и рече: како је страшно мјесто ово! овдје 
је доиста кућа Божја, и ово су врата небеска. (Пост 28,17) И рече Давид: 
ово је кућа Господа Бога и ово је олтар за жртву паљеницу Израиљу. (1 
Дн 22,1) И распалићу огањ у кућама богова Мисирских; и попалиће их 
и одвешће их у ропство, и огрнуће се земљом Мисирском као што се 
пастир огрће плаштем својим, и отићи ће оданде с миром. (ПЈер 43,12) 
(СИНОД): Поздрављају вас сви свети, а особито они из царева дома. (Флп 
4,22) Јер је Царство небеско слично човјеку домаћину који ујутру рано 
изиђе да најми посленике у виноград свој. (Мт 20,1).

ДОМ ЈЕ РАЈ НЕБЕСКИ:

Да бисмо се уздигли до небеског Раја, потребно је да имамао поверење у 
рајског Домостојитеља, да Га заволимо … да би Га прослављали и када 
нам помаже, и када нас проверава (СТАРАЦ ПАЈСИЈЕ: 236).

5.4. У метафоричном проширивању концепта у религијском дис-
курсу појам дом односно кућа јавља се као полазни домен, а тело као 
циљни домен, што се реализује у виду полазне метафоре: ТЕЛО ЈЕ ДОМ / 
КУЋА. Из ове метафоре изводе се следеће метафоре у виду опозиција, 
у којима се у позицији полазног домена, осим дома / куће, јављају и 
њихови хипероними: зграда и град у значењу „грађевина”:

ТЕЛО КАО КУЋА ЗЕМАЉСКА – ЗГРАДА НЕБЕСКА:

(ДАНИЧИЋ – ВУК:) Јер знамо да кад се земаљска наша кућа тијела раскопа, 
имамо зграду од Бога, кућу нерукотворену, вјечну на небесима. (2 Кор 5, 1);
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ГРАД ТЕЛЕСНИ, ЗЕМАЉСКИ – ГРАД НЕБЕСКИ, ЦАРСТВО НЕБЕСКО:
делови „Беседа о граду који се зида” епископа Николаја (2001): Но 
оставимо градове од камена и цигле; погледајмо на градове од крви и 
меса и костију. Људи дуже и брижљивије зидају град свога тела него ли 
тврђаве и катедрале. По осамдесет и по сто година зидају људи градове 
тела свога; и на крају … оно што су деценијама зидали … стропоштава 
се у прашину гробну у једноме тренутку ока. Чији град телесни не сруши 
се и не завали у прашину? Ничији … За то тражимо онај град који ће 
доћи. То је град сазидан од духа, живота и истине. То је град коме је 
сам и једини неимар Господ Исус Христос. Тај град се назива Царством 
небеским, бесмртним животом, двором ангела, пристаништем 
светитеља, уточиште мученика … Свака цигла у том граду остаје, без 
краја и конца. А цигле су ангели и људи. На престолу у том граду седи 
и влада васкрсли Господ Исус Христос (233). Господе васкрсли, избави 
нас испод рушевина времена и уведи нас милостиво у Твој вечити град 
небески (234).

5.5. На основу метафоре ТЕЛО ЈЕ ДОМ / КУЋА и метонимије ДОМ ЈЕ 
ЦРКВА / ХРАМ ГОСПОДЊИ концепт ДОМА се на посредан начин реализује и у 
метафори ТЕЛО ГОСПОДЊЕ ЈЕ ЦРКВА:

делови из текста „Беседа цркви тела Господњега”, епископа Николаја 
(2001): „Развалите ову цркву, и за три дана ћу је подигнути” (Јов. 2,19). 
Тако Господ говораше злобним Јеврејима, за цркву тијела свога … 
Јевреји разорише тело Његово, а Он Га васпостави и уздиже у слави 
и сили … Развалите ову цркву. Господ назива тело Своје црквом. Та 
црква, разваљена, била је стешњена у један мрачан гроб … спречен јој 
је приступ светлости. Но та црква … је имала Своју светлост, Своје 
Сунце Правде, које је изнутра светлило … То што се десило једном са 
пречистим телом Христовим, дешавало се доцније више пута са Црквом 
Светих на земљи ... Као што је Црква тела његовог васкрсла, тако ће … у 
пуноћи и савршенству васкрснути Црква Светих Његових (216).

5.6. Велико човекољубље и идеју о значају сваког човека, 
појединца Н. Велимировић (2002) је изразио градационом метафором 
ЉУДИ СУ ХРАМОВИ:

Не тргујте људима, јер људи су храмови, у којима обитава дух Божји. Ма 
како да су ти храмови запуштени … у њима лежи закопана светиња, која 
није за трговину (61–62). Тргујте пшеницом и пиринчом, но не тргујте 
вером и верским светињама (62). Ако је трговина светињом једини пут 
ка богатству, онда вам ја најискреније светујем: будите сиромашни! (64).
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6. На основу друштвених параматера стереотип ДОМА је про-
филисан у виду метафоре СВЕТ ЈЕ ДОМ. Схватање света као дома, пре-
ма Бартмињском, има корене у Библији (229–230), а такво схватање 
потврђују и религијски дискурси у ауторским изворима. У њима је 
модификована представа ДОМА као ограниченог унутрашњег простора 
и укинута је опозиција „свој – туђи” са основним позитивним одно-
сно негативним вредностима. У религијској, духовној перспективи 
доминирају вредности засноване на опозицији „свет материјални, про-
лазни, смртни – свет духовни, непролазни, бесмртни”, што показују де-
лови „Беседе о визији невидљивог света” епископа Николаја (2001):

Ми видимо овај свет материјални и пролазни, али ми гледамо на онај 
свет духовни и бесмртни … О Господе … отвори нам вид духовни, да би 
видели оно што нас чека после овог кратковременог живота, и да би се 
потрудили да испунимо закон Твој (32).

6.1. Метафора СВЕТ ЈЕ ДОМ у делима Николаја Велимировића, која 
су коришћена као извори, заснована је на више идеја. Пре свега, то је 
хришћанска идеја о једном свевишњем творцу – Богу, господару неба и 
земље, света земаљског и небеског – универзума, у коме из универзалне, 
хришћанске, духовне перспективе појам границе нема значаја, али из 
људске, друштвене перспективе тај појам не губи значај, и у ситуацији 
напуштања дома или изгнанства вреднује се, профилише емотивним па-
раметрима (осећањем отуђености, бескућништва, изгнанства, страдања 
и ропства у свету који није дом и домовина, који је туђина, туђа земља, 
тамница), што показују истакнути лексички експоненти из семантичког 
поља лексеме дом / кућа у одабраним деловима текста овог аутора:

Господе Боже наш … Овде на туђој земљи, као изгнаници и бескућници 
ми клечимо пред Твојим величанством … Но земља је сва Твоја, па 
је Твоје и ово место на коме клечимо, тражећи … лице Твоје … Туђа 
земља је најбоља за уздисање за Тобом, робовање је најбоље за 
покајање, тамница је најбоља богомоља, страдање најкраћи пут к Теби 
Створитељу Свесилни и Оче наш … нису без Твог допуштења погашена 
огњишта наша, нити смо расејани по туђини, ни допали ропства ни 
тамнице и љутих невоља (ВЕЛИМИРОВИЋ 2002: 204–205).

6.2. Друга идеја овог духовника и мислиоца, на којој се засни-
ва метафора ЧОВЕЧАНСТВО ЈЕ ДОМ, јесте хришћанска идеја о смислу и 
универзалној вредности „пожртвовања”, које, према Н. Велимировићу 
„лежи у природи свих разумних створења”, и има исти смисао и исту 
моралну вредност било да је у питању пожртвовање оца за породицу, 
родољуба за отаџбину, научника за човечанство (ВЕЛИМИРОВИЋ 2002: 
71–73).
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Сви ови примери, драга браћо, ... најречитије сведоче, да пожртвовање 
није нешто неприродно, но баш нешто, што лежи у природи свих 
разумних створења ... И кад наша вера тражи од нас пожртвовање, 
она не тражи ништа, што би се природи нашој противило ... Наша вера 
тежи да нашу природу оплемени ... да је уздигне ... над самом собом 
... да човека створи натчовеком. Наша природа је конзервативна, наша 
вера је напредна” (73). Безбројни су ступњеви на оним степеницама, уз 
које се наша вера диже ка идеалу. Оне почињу од човека животиње, а 
завршавају са бого-човеком ... Бежати од свог сопственог животињства 
и приближити се Богу, савршеном Оцу васионе, то је битни налог наше 
вере. А тај пут је тежак и заморан ... (74). Зато нам наша вера налаже да 
се у животу сачекујемо, да се довикујемо и да се узајамно подржавамо на 
великом путу ка савршенству ... Бог неће само једног напредног човека. 
Он хоће једно напредно човечанство. А пут који води једном напредном 
човечанству зове се пожртвовање богатих за сиромашне, учених за 
неучене; пожртвовање великих за мале, пожртвовање појединца за 
целину (75).12

7. На основу духовних параметара, како показује религијски дис-
курс, реализује се и профил ДОМА у виду веома значајне и функционал-
но-стилски ефектне метафоре ЧОВЕК ЈЕ САМ СЕБИ ДОМ, односно синегдохе 
ЧОВЕКОВО СРЦЕ ЈЕ ДОМ / КУЋА (у којој обитава Христос), засноване на идеји 
Христа / Царстава Божјег у човеку:

Духовни људи гледају да у кући буде чисто ... јер Христос обитава у 
кући, у срцу, а не у дворишту (СТАРАЦ ПАЈСИЈЕ: 83).

Овај профил је мисаоно и идејно изграђен у „Беседи о царству 
Божјем, које је унутра” епископа Николаја (2001):

Све што је Божје, носи печат бесмртности. И царство Божје царство је 
бесмртности. Ако желимо ... да дишемо ваздух бесмртности, морамо ући 
унутар себе, у срце своје, у Царство Божје. Изван нас је ваздух времена, 
ваздух пролазности и трулежи, у коме душа тешко дише. Царство 
природно царство је чулно, отуда царство туђине у сравњењу са душом 

12 Своје гледиште о тежини тог пута за човека, пута пожртвовања, Н. Велимировић 
(2002) сликовито развија на примеру лакоће тог пута код пчела, а заснива га на метафори 
КОШНИЦА ЈЕ ДОМ: За народ своје кошнице, свака је пчела у сваком тренутку готова 
положити живот свој (219) ... Због тог осећаја [љубави и бриге за младе пчеле] старе се 
пчеле роје ... остављају свој дом ... пун и препун меда, и одлазе у свет незнано куд ... 
Помисли, шта би чинили највећи родољуби, кад би им се рекло: ради млађег поколења 
излазите из своје отаџбине, оставите своје огњиште и домове своје и имовину своју, 
па идите у свет! Да ли би се нашао једн велики рој људи међу њима, који би без гунђања 
следовао примеру пчела? (220). 
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нашом, која представља унутрашње царство наше. Зашто људи воле да 
се баве дуго, дуго у туђини? Зашто ретко и нерадо улазе у своју сопствену 
кућу? Кад год мислимо на свет, ми мислимо о туђини. Живећи по чулима 
ми личимо на човека, који цео дан јури по туђим кућама, а само увече 
се враћа својој кући на спавање ... Но и наш сан сања нашу јаву, тј. и кад 
смо у својој кући у бесвесном стању ми сањамо туђе куће ... И тако ми 
смо у туђини, и туђи и на јави и у сну. Непрестано ми смо ван себе. А 
Господ хоће, да нас врати у нас саме, у дом свој и домовину своју. За нас 
је Царство Божје унутра у нама: Ван нас је туђина. Да би избегли из 
туђине и нашли прави дом свој, у коме се сретамо непосредно с Богом, 
ми морамо ући у себе, у срце своје. Ту је Цар, и ту је Царство (30).

У духовном и религијском контексту, као што је показано, по-
риче се смисао па и могућност искорака „из дома из себе” у свет, у 
„туђину”, бекства од „себе”, од царства Божијег / духовног у нама. У 
световној сфери оваква метафорична представа ДОМА налази потпору 
у идеји индивидуалног идентитета и изазова да се искорачи у свет, у 
туђину, па се смисао оваквог искорака, не само „из себе” него и из „то-
плине свог дома” оправдава, налази у стицању сопственог духовног и 
егзистенцијалног искуства и личног идентитета (исп. РИСТИЋ 2012).13

Тако је представа дома у виду метафоре ЧОВЕК ЈЕ САМ СЕБИ ДОМ у 
опозицији са традиционално укорењеном представом дома као топлог 
и сигурног места, као „породичног гнезда” са његовим материјалним, 
друштвеним и емотивним вредностима, које са духовног и религијског 
становишта представљају илузију због пролазних вредности на којима 
је ова представа заснована. Трошност таквог, „овоземаљског” дома, и 
илузију да се његова сигурност може заштити зидом показују следећи 
примери из беседе Н. Велимировића (2002):

Видим, како купујеш имање за имањем, и зидаш кућу за кућом, и пуниш 
касу за касом (29). Ако твоји сребрни и златни зидови, којима си се 
оградио, и осигурају твој живот од спољашњег не могу га осигурати од 
унутрашњег разрушења (30). Његова се кућа стропошта од трошности 
и старости. Тужно погледа тај човек на своју срушену кућу и на горде 
зидове око ње, и рече: нашто ће ми сад зидови, кад куће немам (30).

8. У религијском дискурсу, као и у савременом српском језику, 
параметризацију стереотипа ДОМА, осим употребе лексеме дом и кућа, 

13 Са световног становишта метафора ЧОВЕК ЈЕ САМ СЕБИ ДОМ, заснована је на 
самосвести да је човек и у „родном дому” осуђен на самог себе, што осмишљава и 
подстиче искорак из идиличне топлине „родног дома” у „свет” ради упознавања самог 
себе и стицања властитог идентитета, макар и по цену горког искуства (исп. БАРТМИЊСКИ 
2011: 243).
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употпуњује употреба лексеме из истог семантичког поља, које се могу 
издвојити и као парадигме уређене различитим односима: хиперо-хи-
понимски, еквонимски (еквиваленти), синонимијски, антонимијски, 
регуларни деривациони низови творбеног и семантичког карактера, 
као и синтагматски односи (БАРТМИЊСКИ 2011: 56–57). Улогу вишег 
категоријалног појма, хиперонима за појам ДОМ у религијском дискурсу 
у већини случајева има лексема кућа, а у ауторском контексту и лек-
семе зграда, солитер и град у значењу „грађевина”. У хипонимском 
низу, осим лексема дом и кућа, јављају се лексеме: двор, вила, солитер, 
шатор, соба (собичак), клет, колиба, пећина, затвор, кула, црква (дом 
Божији, дом молитве, молитвени дом), домаћа црква, храм и др. Упо-
требом наведених речи из истог семантичког поља у религијском дис-
курсу стереотип ДОМА се профилише углавном на основу аксиолошких 
параметара из друштвене, духовне и религијске сфере, најчешће у виду 
опозиције „позитивно – негативно”, што показују примери:

(ДАНИЧИЋ – ВУК): Јер говорите: гдје је кућа силнога, и гдје је шатор у ком 
наставају безбожници? (Јов 21,28) И довикиваће се буљине у пустијем 
кућама и змајеви у дворовима веселијем. А доћи ће његово вријеме, и 
близу је, и дани његови неће се протегнути. (Ис 13,22);

а затим и примери из ауторских дискурса:

Ово име [Бог] поменуто је ... у нашем владалачком двору и у безбројним 
другим домовима, пошав од двора ... до дрвених колиба (ВЕЛИМИРОВИЋ 
2002: 20),

и из незнатно скраћеног текста из „Беседе о дворцу и колиби”, епископа 
Николаја (2001), заснованог на опозицијама:

цитат из Прича Соломонових 14,11: „Дом безбожнички раскопаће се, 
а колиба праведнијех цвјетаће”. Двор Иродов лежи у рушевинама, а 
пећина Витлајемског Младенца стоји. ... Палате незнабожачких царева 
претвориле су се у гомиле камења и прашине, а пећине испосничке 
разрасле се у прекрасне храмове ... Силна држава римска сада је само 
једна прича о мртвацу, док је колиба хришћанска, Црква Света, данас 
најмоћнија држава на свету ... Где су те куле високе? Тамо где и кула 
Вавилонска: под прахом и пепелом, под срамом и проклетством... Двори 
фараонски и вавилонски су као згажени мехури, а шатор праведног 
Аврама зелени се и цвета у вечности (373);

или следећи примери:

У солитерима људи су затрпани једни преко других ... Некада би 
ове солитере сматрали затворима ... Тада су куће имале дворишта, 
животиње, башту, дрвеће, и долетало је много птица (СТАРАЦ ПАЈСИЈЕ: 
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152). Људи светског настројења говоре: „Благо онима који живе по вилама 
и уживају све удобности. Али заиста су блажени они који су успели да 
поједноставе свој живот, да се ослободе омче тог светског напретка (нав. 
дело: 187). Људи који у себи немају Христа, пуни су напетости; и само 
две такве особе не могу да се сместе у једанаест соба. А оних једанаест 
људи са Христом у себи, сместило се у један собичак (нав. дело: 190).

9. Стереотип ДОМА са негативним вредностима показују примери 
из Старог завета, махом, фраземе и пословице:

(ДАНИЧИЋ – ВУК) Кућа је њезина пут паклени који води у клијети смртне. 
(Пр 7,27) Његово се надање подлама и уздање је његово кућа паукова. 
(Јов 8,14).

Тако је фразема кућа паукова употребљена у значењу нечега што 
је слабо, несигурно, док пословице указују на позитивне и негативне 
аксиолошке и традиционалне породичне вредности: слоге, мудрости; 
лењости.14

(ДАНИЧИЋ – ВУК): Бољи је залогај суха хљеба с миром него кућа пуна 
поклане стоке са свађом. (Пр 17,1) Кућа и имање нашљеђује се од отаца; 
а од Господа је разумна жена. (Пр 19,14)15 Мудрошћу се зида кућа и 
разумом утврђује се. (Пр 24, 3) С лијености угибље се кров и с немарнијех 
руку прокапљује кућа. (Проп 10,18)16.

10. На основу прегледа целокупног језичког материјала, изведеног 
са когнитивног и етнолингвистичког теоријско-методолошког аспекта, 
закључено је следеће: 1) да се у религијском дискурсу, као и у савре-
меном српском језику, концепт ДОМА заснива на лексичкосемантичком, 
творбеном, синтагматско-парадигматском и текстуалном потенцијалу 
две лексеме: дом и кућа; 2) да се овај концепт у религијском дискурсу, као 
и у језичкој слици света носилаца савременог српског језика, профилише 
на основу физичких, функционалних, друштвених, аксиолошких и емо-
тивних параметара; 3) да се концептуално поље у религијском дискурсу, 
осим опозиција „свој – туђи”, „живот – смрт” и „унутрашњи простор – 
спољашњи простор”, релевантних за стереотипизацију овог културног 

14 О профилисању ДОМА у народним пословицама в. РИСТИЋ – ЛАЗИЋ КОЊИК 2012. 
15 Овој старозаветној пословици у савременом језику одговара пословица Мудра 

жена кућу гради, а луда је разграђује (СТОШИЋ 2007: 52). 
16 У савременом језику овој пословици одговара пословица Лењивим нерадницима 

путови с трњем су зарастли; и куће им над главом прокапљују, а лактови свакад 
продрти (СТОШИЋ 2007: 51), која се такође повезује са старозаветним текстом (СТОШИЋ 
2007: 127). 
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концепта у језичкој слици света, проширује опозицијама из религијске и 
духовне сфере: „вечан, бесмртан, непролазан – привремен, смртан, про-
лазан”, „духовни, нематеријалан – телесан, материјалан”, „царство не-
беско – царство земаљско”; 4) да се стереотипизација ДОМА у религијском 
дискурсу примарно заснива на позитивним вредностима опозиција из 
религијске и духовне сфере, што доприноси универзалној вредности 
концепта као сакралног модела; 5) да се у профилисању стереотипа 
неутрализују или укидају неке од прве три наведене опозиције, док се 
опозиције из религијске и духовне сфере чувају у вредновању овог појма; 
5) да су варирања, а ређе и амбивалентне вредности, у профилисању овог 
појма засновани на променљивости тачке гледишта и перспективе.
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S u m m a r y

In this paper we use the cognitive and ethnolinguistic approach to investigate the 
concept of HOME in religious discourse, using the electronic version of the Serbian translation 
of the Old and the New Testament, the Lexicon, as well as texts written by various authors 
as the language corpus. We have established that the conceptualization of HOME in religious 
discourse, as well as in the worldview of the speakers of contemporary Serbian, is realized 
as a multi-faceted notion, determined by physical, functional, social, axiological and emotive 
parameters, but that the concept itself functions not as a cultural, but as a spiritual model, 
widening the conceptual scope by incorporating the values from religious and spiritual 
spheres. The profi ling of HOME in religious discourse is primarily based upon these values, 
which is at a general linguistic level conducive to the universality of its stereotype in the 
‘naive’ worldview.
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Радоје Симић

О ПАСТИРСКОЈ РЕЧИ ПАТРИЈАРХА ПАВЛА

До простоте се треба уздићи.
И. Андрић

Аутор на ме ра ва ис тра жи ти је зич ка и стил ска сред ства ко ји ма се слу жи па-
три јарх срп ски Па вле у па стир ској ре чи ње го вих бо жић них по ру ка.

Кључ не ре чи: па три јарх, па стир, про сто та, јед но став ност, реч, ис каз, ре че-
ни ца, па ра граф, кон траст, па ра ле ли зам, тон из ла га ња.

1. КРА ТАК УВОД
1.1. Пе сник и фи ло зоф тра же по твр ду сво је му дро сти у ду би на ма 

ми сли и ви си на ма пе снич ког на дах ну ћа. Али ко ме је ста ло да от кри је 
чи сто ту соп стве не ду ше – тај не по се же за круп ном ре чи ни ти за ви-
со ко пар ном ми сли, јер оне ту чи сто ту пре за кла ња ју не го што от кри-
ва ју њен сјај. Ре чи и ми сли бла же но по чив шег па три јар ха Па вла сво ју 
ве ли чи ну об ја вљу ју за пра во као јед но став ност. „Дра га у Хри сту де цо 
ду хов на” – од зва ња над сва ком па три јар хо вом по ру ком, као ти хи звук 
зво на над скру ше ном мо ли твом бо го бо ја жљи вог па сти ра. Чо век се на-
јед ном на ђе ути шан у осве шта ном про сто ру са мо ће, су о чен са Бо гом, 
пре дат ње го вој до бро ти или из ло жен пра вед ној ка зни. Ако то има не-
ке ве зе са уз не се но шћу чо ве ка из у зе тог из све та и пре да тог ми сли о 
Све ви шњем, он да је пред па стир ском ре чи па три јар ха Па вла – чо век 
уз не сен.

1.2. У књи зи Жи вот по је ван ђе љу (2010) пр ви оде љак чи не бо-
жић не и но во го ди шње по ру ке из го во ре не за ве ли ки пра зник у вре ме ну 
од 1992. до 2009. Ово је вре мен ски ра спон нај суд бо но сни јих до га ђа-
ја по жи вот срп ског на ро да. Ми ће мо се ба ви ти њи хо вим стил ским 
вред но сти ма, а на ша је на ме ра при то ме да по ка же мо ка ко па стир ска 
реч па три јар хо ва пре ко јед но став но сти пре ра ста у са крал но ка зи ва ње. 
При то ме ће нам нај ва жни је би ти ба ви ти се са мом гра ђом, оста вља ју-
ћи те о ри ју по стра ни, као што је и па три јарх у ре чи упу ће ној на ро ду 
оста вљао по стра ни ви со ке те о ло шке те ме и ви со ки цр кве ни стил, и 
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те жио узор ној јед но став но сти. Јед ном ре чи, срп ски па три јарх је те-
жио јед но став но сти, зна ју ћи да је про сто та нај ви ши кри те ри јум пра ве 
ре чи то сти.

2. О ЧЕ МУ ЈЕ ГО ВО РИО ПА ТРИ ЈАРХ
2.1. Бе се де од штам па не на по ме ну том про сто ру те мат ски су ра-

зно вр сне, али је та те ма ти ка ипак сво дљи ва у не ке за јед нич ке окви ре. 
На и ме у сва кој од ових по сла ни ца са др жин ско је згро чи не ак ту ел ни или 
оп шти ве ли ки до га ђа ји из гра ђан ског или цр кве ног жи во та. Они чи не 
не што као при по вед ну осно ви цу па три јар хо ва из ла га ња, од ко је се он да 
раз гра на ва ју раз ли чи те по ру ке.

а) У суд бо но сној 1992. го ди ни цен трал ни до га ђај срп ске исто ри је 
био је гра ђан ски рат. Па три јарх по све ћу је глав ну па жњу не срећ ним рат-
ним до га ђа ји ма и по зи ва на мир.

А шта нам је са да по треб ни је не го да нам Бог ми ра да ру је и по др жи мир 
у овој не сре ћи, ко ја је од не ла то ли ко жи во та и на ших и хр ват ских и на-
чи ни ла то ли ку пу стош и око нас и у на ма.

Од лу чу је се за по мир љив тон пре ма не при ја те љи ма срп ског на ро-
да и по зи ва се на за јед нич ког Бо га у ко га ве ру ју.

По го то во за бо ра ви ли да нам је исти Бог и Ство ри тељ, и Спа си тељ и Су-
ди ја, чи ји нас пра вед ни суд че ка.

б) У по сла ни ци од 1993. па три јарх од у ста је од опи са до га ђа ја, не-
го јед но став но по зи ва сво је вер ни ке да се кло не гре ха.

Вај ка ти се што се на ђо смо у овом вре ме ну – уза луд је. Чо век не мо же 
да би ра ни вре ме ни на род у ко ме ће се ро ди ти; не би ра ни ро ди те ље ни 
при ли ке у ко ји ма ће се на ћи. То не за ви си од ње га.

Али оно што је за чо ве ка хри шћа ни на нај ва жни је, – спа се ње ду ше, ула-
зак у не про ла зно бла жен ство Цар ства Не бе ског, што је циљ и сми сао 
људ ског жи во та – то не за ви си од спо ља шњих окол но сти, не го од ње го-
вог тру да да сво ју ве ру по твр ђу је сво јим жи во том и по ступ ци ма. Да та ко 
по ка же да је ве ра ње го ва жи ва, да не оста је са мо на ре чи ма и је зи ку.

Да је то мо гу ће, по ка зу је па стир кон крет ним при ме ри ма.

Ко ли ко и ко ли ко љу ди у нај бо љим при ли ка ма, у вре ме ну ми ра и оби ља, 
из гу би ше гре си ма сво је ду ше! А ко ли ко њих у нај го ре вре ме, кад се сви 
ис ква ри ше и про па до ше, сво јом вер но шћу Бо гу и Ње го вом за ко ну, оста-
до ше жи ви, жи ви за веч ност, жи ви пред Бо гом Жи вим!
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в) У по сла ни ци за 1994. сто ји да је ду жност сва ког чо ве ка „по сту-
па ти људ ски”.

За то је и са да и увек од по тре бе са гле да ти и опо ми ња ти се бе ка ко су на ши 
пре ци одо ле ва ли ис ку ше њи ма, ко ја су их сна ла зи ла, би ли ка дри, у бор би 
за сло бо ду, „и на стра шном ме сту по сто ја ти” као љу ди и као на род Бож ји.

За тим па три јарх на во ди при ме ре жр тво ва ња за на род но до бро, и 
му че ни штва за на род но до бро, ко ји нас опо ми њу ка ко ва ља по сту па ту 
и злу.

На то нас, ове 1994. го ди не, опо ми ње му че нич ко пре ста вља ње све тог 
Ири не ја Срем ског, ко ји пре се дам на ест ве ко ва по стра да за ве ру Хри сто-
ву у Сир ми ју му – Срем ској Ми тро ви ци. Опо мо ње нас и наш Све ти Са ва, 
на 400-го ди шњи цу спа љи ва ња ње го вих мо шти на Вра ча ру, у он да шњим 
не сре ћа ма роп ства и по ги би је.
Опо ми ње нас 500-го ди шњи ца на стан ка це тињ ског Ок то и ха, на ше пр ве 
штам па не књи ге, да смо би ли хра бри схва ти ти и при хва ти ти кул тур на 
до стиг ну ћа у вре ме ка да је мрак роп ства већ об у зео ве ћи ну срп ских зе-
ма ља...

2.2. Ре ко смо да је при по ве да ње до га ђа ја са мо осно ви ца па три јар-
хо вих по ру ка. Оне су ра зно вр сне, али се кре ћу око мо рал не ор би те чо-
ве ко ве, и око Бож је ре чи као им пе ра ти ва људ ског оп стан ка као људ ске 
вр стеч; и вер ског жи во та без ко јег не ма фи зич ког жи во та љу ди као ху-
ма них би ћа раз ли чи тих од жи во тињ ских вр ста.

а) Јед на од по ру ка па три јар хо вих је сте по зив на мо ли тву и по што-
ва ње Бо га. По че так пр ве по сла ни це упра во је ис пу њен том бо го љу би-
вом мол бом.

На по чет ку на сту па ју ће 1992. го ди не, као и на по чет ку сва ко га да на и 
сва ко га на шег ра да, да се по мо ли мо Бо гу да бла го сло ви „ве нац, ле та до-
бро те сво је” и да ру је нам оно што нам је по треб но и за на ша те ла и за 
на ше ду ше.

У дру гој по ру ци, за 1993. го ди ну, по зив на мо ли тву по но вљен је 
ви ше крат но. Пр ви пут тај по зив мо ти ви сан је све шћу о ве ли кој не сре ћи 
срп ског на ро да ко ју му је до нео рат, и гла си:

Ула зе ћи у Но ву 1993. го ди ну, от поч ни мо је искре ном мо ли твом Бо гу да 
нам бу де бо ља и срет ни ја не го ова ко ју про ве до смо у ту зи због то ли ких 
не сре ћа ко је нас сна ђо ше у без у мљу овог без ум ног ра та. И учи ни мо све 
да истин ски по сту па мо као де ца Бож ја, да нас Бог чу је и по мог не.

Дру ги пут је за ни јан су друк чи ји:
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Мо ли мо се Бо гу, опет и опет, да нам пру жи ру ку Сво ју да оста не мо на-
род Бож ји и по ве ри и по де ли ма. Ако мо ра би ти да стра да мо, да то бу де 
на пу ту прав де и исти не Бож је; не због не прав де на ше или мр жње пре ма 
ко ме.

За 1994. го ди ну тај по зив ва ри ра, и угра ђен је у сâмо по ми ња ње 
пра зни ка.

Сви љу ди у све ту до че ку ју Но ву го ди ну са жи вом на дом да им бу де бо-
ља и успе шни ја од сви ју до та да шњих. До че ку је мо је и ми са том же љом 
и на дом и мо ли твом Бо гу да и на ма и на шим су се ди ма и сви ма љу ди ма 
за и ста бу де успе шни ја у све му истин ски до бром, у сви ма по тре ба ма и 
те ла и ду ше...

б) Већ смо за шли у сле де ћу област ко ја је пред мет па три јар хо вих 
по ру ка, а то је по ми ња ње пра зни ка и из ра жа ва ње же ља за до бро бит сва-
ког по је дин ца и свих љу ди тим по во дом. У по сла ни ци за 1992. сто ји:

Свој сво јој дра гој ду хов ној де ци, си но ви ма и кће ри ма на ше Све те Пра-
во слав не Цр кве Срп ске, као и до бро на мер ним љу ди ма дру гих ве ро и спо-
ве сти и на род но сти ко ји жи ве са на ма, и свим љу ди ма до бре во ље у све-
ту, сви ма че сти там и мо ли тве но же лим бла го сло ве ну Но ву 1992. го ди ну 
бла го сти го спод ње.

Ма ло је ком пли ко ва ни ји па три јар хов бла го слов и че стит ка за 1994.

По зи вам све вас, де цо ду хов на Све то га Са ве, и ов де у зе мљи и у ино-
стран ству, да на... пу ту прав де и исти не из др жи те са обра зом и ча шћу, 
са осе ћа њем да нас са не ба гле да Све ви де ће око Бож је, као и очи Све тих 
Ан ђе ла и пре да ка на ших. Е да се Го спод сми лу је и по да ри нам мир, то-
ли ко по тре бан сви ма.
Го спо де Ми ло сти ви, бла го сло ви ми ром да не на сту па ју ће ове 1994. го-
ди не.

2.3. Ви ше пу та по но вље на же ља да се се ти мо да смо „де ца Бож ја” 
у ства ри је опо ме на да не чи ни мо дру ги ма што не же ли мо да дру ги на ма 
чи не. И то је за пра во искре на пра вед ност за ко ју ни је по треб на ни ка ква 
на у ка, већ осе ћај да су сви љу ди на ма јед на ки по то ме што их не прав да 
вре ђа, као и нас. Пр ви пут то је зах тев за по ка ја њем, и да не гле да мо на 
дру ге да ли нас у по ка ја њу сле де, јер усло вља ва ју ћи сво ју скру ше ност 
скру ше но шћу дру гих – ми у ства ри ис по ља ва мо јед ну од те шких та-
шти на ово га све та: те жњу ка са мо и сти ца њу и ла жни осе ћај да смо са мо 
ми у пра ву, а да по след ња реч ни је у бо љим усти ма.
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Као пра во слав ни хри шћа ни кај мо се и за се бе и за дру ге. Не усло вља вај-
мо ни кад сво је по кај нич ко рас по ло же ње пред жи вим Бо гом по ка ја њем 
дру гих и не оправ да вај мо сво је сла бо сти сла бо сти ма дру гих.

У по сла ни ци за 1995. та је же ља ис так ну та још ја сни је:

Сва ка је не сре ћа бол на, са ко је би ло стра не до ла зи ла. Али су нам нај те же 
и нај бол ни је не сре ће ко је ми, љу ди, на но си мо јед ни дру ги ма, јер зна мо 
да је тре ба ло и мо гло да их не бу де, да смо ма ло ви ше би ли љу ди. Да 
ма ло ду бље раз ми сли мо и схва ти мо, да они ко ји чи не зло дру ги ма ти ме 
на но се нај ве ће зло се би са ми ма. Они су као сле пи, не ви де не сре ћу у ко ју 
ср ља ју, за и ста „не зна ју шта ра де”.
Син Бож ји, Исус Хри стос, за то је и по стао „Син Чо веч ји”, и до шао на 
овај свет „да ви де они ко ји не ви де”... У све тло сти ко јом Он про све тља ва 
свет, да са гле да ју сву не сре ћу зла и гре ха, те упу те све сво је си ле на труд, 
ка ко би у свим при ли ка ма и не при ли ка ма оста ли љу ди; уме сто мр жње 
ука зи ва ли љу бав јед ни дру ги ма; уме сто не прав де – прав ду; уме сто на-
си ља – спрем ност на жр тву за бли жње сво је. Увек са све шћу да ако нам 
бу де Бог отац, да ће мо и ми зна ти и осе ћа ти да смо бра ћа, и као бра ћа 
брат ски и по сту па ти.

3. НЕ КА СВОЈ СТВА ПА ТРИ ЈАР ХО ВА ЈЕ ЗИ КА
3.1. До вољ но је ово ли ко да ви ди мо о че му је па три јарх го во рио 

сво јим вер ни ци ма, сво јој ду хов ној де ци. Ва ља на рав но по гле да ти и ка-
ко је он го во рио. Пр во што је по треб но ре ћи, је сте да су ње го ве бе се де 
овог ску па вр ло крат ке – све су ста ле на стра ни ци или стра ни ци и по 
ве ли ке квин те, штам па не нор мал ним сло гом. Пр ва је ста ла у че ти ри па-
ра гра фа, дру га је не што кра ћа, али је ипак раз де ље на у пет па ра гра фа, 
итд. Ви ди мо већ го ре да се па ра граф рет ко са сто ји ви ше од две до три 
ре че ни це. Су здр жа ност пре све га, јер реч па сти ра не сме се раз ли ти у 
мно го реч ју без пра ве му дро сти. И упра во је вред ност ових по сло ви ца у 
му дром а ре чи ма си ро ма шном сло вље њу. У му дро сло вље њу.

3.2. По гле да ће мо он да ка ко су ком по но ва ни па ра гра фи. Нек нам за 
при мер по слу же два на ве де на у прет ход ном де лу ра да (у т. 1-б). Да би 
нам би ли бли же, на ве шће мо их по но во, али са да по ре ду. Нај пре ће мо 
уочи ти да се пр ви, кра ћи, са сто ји од три ис ка зне фор ме, а дру ги, ду жи, 
у свом са ству има две.

а) Да по гле да мо пр ви:

Вај ка ти се што се на ђо смо у овом вре ме ну – уза луд је. Чо век не мо же 
да би ра ни вре ме ни на род у ко ме ће се ро ди ти; не би ра ни ро ди те ље ни 
при ли ке у ко ји ма ће се на ћи. То не за ви си од ње га.
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Ни шта на ро чи то, ре ћи ће не у пу ће ни у тај не ве штог ка зи ва ња. Али 
по гле дај мо шта се де ша ва до пр ве тач ке. Оно ‘уза луд је’ као да не сто ји 
у сло гу ре че ни це, не го је над не се но над њом. То је не ка во де ћа ми сао, 
не ка по ен та или слич но – углав ном не што што је ис так ну то да ле ко из-
над остат ка овог ни за ре чи. Ка ко је до то га до шло? Че му она цр та? На-
јед ном нам она сме та. Али ако је по ку ша мо укло ни ти, ви де ће мо да то не 
иде. Ре че ни ца је ту по ста вље на по си ли струк тур них за ко на из град ње 
ре че ни це. Па да: она је иш чу па на из свог син так сич ког ле жи шта и из не-
се на на крај ис ка за. У ства ри ту су две ре че ни це, и јед на гла си за пра во 
‘Уза луд је вај ка ти се’, а дру га: ‘што се на ђо смо у овом вре ме ну‘. Обр нут 
је ред ре чи, и у ре зул та ту тог обр та ња до шло је до тон ске и ко му ни ка-
тив не ан ти ци па ци је обр та ‘уза луд је’. То је ка ко ви ди мо је дан ва жан 
по сту пак стил ског ак ти ви ра ња ре чи, и ис ти ца ња де ла са др жа ја ко ји је 
њи ма по ве рен од стра не го вор ни ка или пи сца.

Дру га ис ка зна фор ма, та ко ђе је на пр ви по глед без не ких по себ-
них струк тур них од ли ка. Или на про тив, по ду га, и раз де ље на тач ком и 
за ре зом да би би ла сно шљи ви ја за раз у ме ва ње. И још кад упо ре ди мо де-
ло ве, они су до сад но слич ни. Али по гле дај мо из бли за за што ипак ни је 
до сад на за чи та ње. Фор ме су за и ста вр ло слич не. И та квим су на мер но 
учи ње не да би оно што је раз ли чи то би ло ис так ну ти је: ‘ни вре ме ни на-
род у ко ме ће се ро ди ти’ пре ма ‘ни ро ди те ље ни при ли ке у ко ји ма ће се 
на ћи’. Чак и у том окви ру не га циј ска схе ма се по на вља у иден тич ном 
‘ни...ни’, па су ти ме ис так ну ти ји ам би јен тал ни мо мен ти ко ји окру жу ју 
чо ве ка: ‘вре ме и на род’, на јед ној стра ни, и ‘ро ди те љи и при ли ке’, на 
дру гој. Из јед но ли ког окви ра ис пли ва ва ју два па ра се ман тич ких це ли-
на, а ти су па ро ви по ста вље ни је дан по ред дру гог, али на не ки на чин и 
су прот ста вље ни. Пред на ма је бла ги кон траст на чи јим су су прот ним 
по ло ви ма по ста вље ни, и та ко ис так ну ти са др жин ски еле мен ти ис ка за. 
Та ко се ра за зна ју је дан од дру го га, а гру пи шу у за јед нич ку це ли ну оп-
штих усло ва људ ско га жи во та ко је чо век ни је овла шћен да би ра.

По след ња ис ка зна фор ма, и по след ња ре че ни ца, вр ло је крат ка: 
„То не за ви си од ње га”. Де лу је као ло гич ни за кљу чак оно га што је у 
па ра гра фу прет ход но из не се но. И то по ен ти ра ни за кљу чак: на гла шен 
и упе ча тљив. Крат ки ис каз на по за ди ни ду жих и раз гра на ти јих де лу је 
за и ста та ко.

б) Дру ги па ра граф:

Али оно што је за чо ве ка хри шћа ни на нај ва жни је, – спа се ње ду ше, ула-
зак у не про ла зно бла жен ство Цар ства Не бе ског, што је циљ и сми сао 
људ ског жи во та – то не за ви си од спо ља шњих окол но сти, не го од ње го-
вог тру да да сво ју ве ру по твр ђу је сво јим жи во том и по ступ ци ма. Да та ко 
по ка же да је ве ра ње го ва жи ва, да не оста је са мо на ре чи ма и је зи ку.
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– ско ро сав је стао у јед ну ис ка зну фор му, по се би до ста не пре глед ну. 
Но због не че га она ни је стил ски мр тва, и ни је ‘не чи тљи ва’. Не што је 
ве ли ком сна гом тон ски по ди же. Ако по тра жи мо шта је то: па шће нам у 
очи сред њи ре жањ ‘то не за ви си од спо ља шњих окол но сти’. Баш сред-
њи, ко ји је по пра ви лу за тр пан ма те ри ја лом и у ко му ни ка тив ној енер ги-
ји да ле ко за о ста је од по чет ка и кра ја, на ро чи то кра ја, где је по пра ви лу 
на гла сак – ако по себ ним ма ни ром ис каз ни је друк чи је кон ци пи ран. Као 
овај. Из вор сна ге пре по зна је мо у су прот ста вља њу то га па ра гра фа прет-
ход ном: ‘то не за ви си од спо ља шњих окол но сти’ ди рект но је су че ље но 
са по ен том прет ход ног па ра гра фа: „То не за ви си од ње га”. Ве ли ки кон-
траст оп ко ра чио је це ла два па ра гра фа и ре гу ли ше кре та ње то на ли те та 
и ко му ни ка тив не енер ги је у њи ма.

б) Раз мо три ће мо са мо још је дан слу чај, јер нам про стор не до зво-
ља ва ши ру и ми ну ци о зни ју ана ли зу. Не ка то бу де сле де ћи, сре да узет:

На ла зи мо се на пра гу Но ве 1996. го ди не. Већ че ти ри го ди не по гле да мо 
са же љом и на дом да нам но ва го ди на до не се пре ста нак ужа са гра ђан-
ског ра та, ко ји нас сна ђе и на шом и ту ђом кри ви цом. Че ти ри го ди не мо-
ли мо се Бо гу ми ра да се мир Ње гов усе ли ме ђу нас за кр вље не, да схва ти-
мо не сре ћу у ко јој смо, и учи ни мо све да из ње иза ђе мо.

Па ра граф се са сто ји од три ис ка зне це ли не. Пр ва: „На ла зи мо се 
на пра гу Но ве 1996. го ди не”. По се би гле да на, тон ски је мир на, и зна-
чењ ски сла ба.

Дру га ис ка зна фор ма по ја ча на је лек сич ким сред стви ма – ‘ужа сом 
гра ђан ског ра та’, па је пи сац до зво лио се би и оду гу про те зу у об ли ку 
од но сне ре че ни це ‘ко ји нас сна ђе и на шом и ту ђом кри ви цом’. Ипак, па-
ра лел ни атри бу ти ‘и на шом и ту ђом’ сво јом но си во шћу одр жа ва ју крај 
ис ка за да не од у мре тон ски, што би му се без то га ве ро ват но и де си ло.

По след ња ис ка зна це ли на, иако пре ду га, ипак је тон ски уз диг ну-
та и до ста упе ча тљи во пре зен ту је са др жај ко ји но си. Пр во, по но вље но 
‘че ти ри го ди не’ на кључ ним ме сти ма – на јед ном уз ди же тон ску ли ни ју. 
Та ко је ‘мо ли мо се Бо гу ми ра’ за пра во до спе ло у врх тон ског лу ка – а 
то нал тет и да ље за др жа ва жи вост, ско ро до са мог кра ја ове уз бур ка не 
кон струк ци је. Њу му обез бе ђу је па ра лел на кон струк ци ја ко ју чи не три 
си ме трич не кла у зе: ‘да се мир Ње гов усе ли ме ђу нас за кр вље не’, ‘да 
схва ти мо не сре ћу у ко јој смо’, ‘и учи ни мо све да из ње иза ђе мо’.

4. ЗА КЉУ ЧАК
4.1. Са мо смо се овлаш до та кли лек си ке, а она за пра во но си зна-

чењ ску гра ђу је зич ких тво ре ви на. До вољ но је би ло да при ме ти мо са 
ко ли ком је ве шти ном тво рац по ру ка ко је чи та мо – на пр ви по глед прост 
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је зич ки из раз – об ли ко вао та ко да кључ не ре чи по ста ви на сто жер на ме-
ста у го вор ном то ку.

4.2. Ако су то ре чи ко је но се глав не еле мен те сми сла по ру ке, а 
оне су са крал ног зна че ња, он да је ја сно ка ко је прост је зик ве ли ког па-
три јар ха и ду хов ног па сти ра уну тра шњим енер ги ја ма ус пео да иси ја ва 
упра во са крал ни сми сао.
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Марија Стефановић

ЦРКВА У АСОЦИЈАТИВНОМ СИСТЕМУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА*

На осно ву ма те ри ја ла Асо ци ја тив ног реч ни ка срп ско га је зи ка из вр ше на 
је ана ли за асо ци ја тив ног по ља цр ква у срп ском је зи ку. Од ре ђе но је пси хо лин-
гви стич ко зна че ње и упо ре ђе но је са лек си ко граф ским зна че њем пред ста вље ним 
у Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске. Утвр ђе но је по-
сто ја ње раз ли ка у бро ју и ре до сле ду зна че ња. По ре ђе њем до би је них по да та ка 
са ма те ри ја лом Обрат ног асо ци ја тив ног реч ни ка срп ско га је зи ка утвр ђе но је да 
лек се ма цр ква има, осим ра ни је утвр ђе них зна че ња, и из ра же ну асо ци ја тив ну по-
ве за ност са на ци јом, ко ја се ни је ма ни фе сто ва ла у дру гим из во ри ма.

Кључ не ре чи: цр ква, пси хо лин гви стич ко зна че ње, лек си ко граф ско зна че-
ње, вер бал не асо ци ја ци је, срп ски је зик.

1. УВОД. Ана ли за асо ци ја тив них по ља по ста ла је је дан од зна чај них 
ме то да за лин гви стич ка ис тра жи ва ња, по себ но на кон по ја ве Асо ци ја тив-
ног реч ни ка ру ског је зи ка (КА РА У ЛОВ и др., 1994‒1998/2002), а по том и 
дру гих асо ци ја тив них реч ни ка сло вен ских је зи ка. У ра до ви ма на ста лим 
у окви ри ма лин гви стич ких шко ла у Ру си ји1 по твр ђе но је да се ва лид на 
асо ци ја тив на по ља (АП) са нај ма ње пет сто ти на ре ак ци ја мо гу сма тра ти 
ма те ри ја ли зо ва ним об ли ком је зич ке све сти про сеч ног са вре ме ног го вор-
ни ка, те да се у њи ма мо гу про на ћи по да ци о свим ве за ма ко је лек се ма-
сти му лус ус по ста вља у је зич ком си сте му у да том тре нут ку.2 Та ко ђе је 
уста но вље но да су у окви ру асо ци ја тив но-вер бал не мре же, ко ју чи не 
ме ђу соб но по ве за на АП, пред ста вље на сва зна че ња по ли се ман тич них 

 Рад је настао у оквиру пројекта Језици и културе у времену и простору (178002), 
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

1 Ов де пре све га ми сли мо на ра до ве са рад ни ка Ин сти ту та за пси хо лин гви сти ку 
Ру ске ака де ми је на у ка, ко ји су и ауто ри Асо ци ја тив ног реч ни ка ру ског је зи ка и на ра до-
ве лин гво кон цеп то ло га из Во ро ње жа. 

2 Ове ве зе мо гу би ти за сно ва не на гра ма тич ким свој стви ма сти му лу са, што про-
у ча ва асо ци ја тив на гра ма ти ка, али и на дру га чи јим од но си ма. О ве за ма ко је нај че шће 
ус по ста вља сти му лус са ре ак ци јом в. и ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ (2005: 60).
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лек се ма чак и ка да су не ка од ових зна че ња у са вре ме ном је зи ку за ста-
ре ла или стил ски мар ки ра на (в. КА РА У ЛОВ 1999: 80‒101).

У кор пу су сти му лу са пред ста вље них у Асо ци ја тив ном реч ни ку 
срп ског је зи ка (АРСЈ) на ла зе се и кул тур но и на ци о нал но ре ле вант не 
лек се ме цр ква, ве ра, ду хов ност, ми ло ср ђе, по бо жан, по бо жност, пра-
во слав ни, Све ти Са ва. При су ство ре ак ци је цр ква као из ра зи то ви со ко-
фре квент не у свим на ве де ним асо ци ја тив ним по љи ма3 ука зу је на мо-
гућ ност да се при ме ном ме то да ког ни тив не лин гви сти ке утвр ди на чин 
на ко ји су ове лек се ме по ве за не у асо ци ја тив ном си сте му срп ског је зи-
ка. По што је, пре ма Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти-
це срп ске (РМС), лек се ма цр ква по ли се ман тич на, по треб но је утвр ди ти 
ко ја су од за бе ле же них зна че ња узрок из ра же ног асо ци ја тив ног по ве зи-
ва ња са дру гим лек се ма ма.

Сма тра мо да је од го ва ра ју ћи на чин за ана ли зу асо ци ја тив них ве за 
ко је ус по ста вља лек се ма цр ква од ре ђи ва ње ње ног пси хо лин гви стич ког 
зна че ња, по што је оно знат но ши ре од лек си ко граф ског. Оно што лек си-
ко гра фи из два ја ју као пр во или основ но зна че ње лек се ме ни је нео п ход-
но и нај ак ту ел ни је за са вре ме ни ке,4 а ни су за не ма ри ве ни раз ли ке ме ђу 
де фи ни ци ја ма у раз ли чи тим реч ни ци ма. Пре ма Стер њи ну и Ру да ко вој 
(СТЕР НИН ‒ РУ ДА КО ВА 2011: 100), пси хо лин гви стич ко зна че ње је „уре ђе-
но је дин ство свих се ман тич ких ком по нен ти ко је су ре ал но по ве за не са 
да тим зву ча њем у све сти го вор ни ка је зи ка. То је це ло ку пан скуп се ман-
тич ких ком по нен ти ко ји у све сти го вор ни ка ак ту а ли зу је изо ло ва но узе-
та реч као је дин ство свих се ман тич ких ком по нен ти ко је је чи не – ви ше 
или ма ње из ра же них, цен трал них и пе ри фер них. Пси хо лин гви стич ко 
зна че ње је пси хо ло шки ре ал но зна че ње ре чи” (пре вод наш – М. С.). За 
раз ли ку од лек си ко граф ског, пси хо лин гви стич ко зна че ње, ба зи ра но на 
ана ли зи ре зул та та сло бод ног асо ци ја тив ног екс пе ри мен та,5 укљу чу је и 
обим ну се ман тич ку пе ри фе ри ју ко ја и пред ста вља из вор за ис пи ти ва ње 
по ве за но сти раз ли чи тих лек се ма у асо ци ја тив но-вер бал ној мре жи као 

3 Пре ма по да ци ма из дру гог то ма АРСЈ (ОБРАТ НИ АРСЈ), у АП по бо жност ре ак-
ци ја цр ква по ја вљу је се у 24,15% од укуп ног бро ја до би је них ре ак ци ја, у АП ду хов ност 
у 22,01%, у АП ве ра 13,40%, у АП по бо жан у 10,44%, у АП пра во слав ни у 8,08%, у АП 
ми ло ср ђе у 6,67%, у АП Све ти Са ва у 6,04%. Пси хо лин гви стич ка истраживањa зна че-
ња и кон цеп та ука зу ју на то да се у се ман тич ком је згру на ла зе ре ак ци је ко је има ју нај че-
шће из ме ђу 12 и 15 про це на та ре ак ци ја, у бли жој пе ри фе ри ји из ме ђу 10 и 4 про цен та, а 
у крај њој пе ри фе ри ји 1 про це нат или ма ње (в. СТЕР НИН ‒ РУ ДА КО ВА 2011: 127). Ово зна чи 
да се цр ква на ла зи у цен тру или бли жој пе ри фе ри ји зна че ња за све на ве де не лек се ме. 

4 О ово ме в. ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2010: 63‒67. 
5 Сви асо ци ја тив ни реч ни ци пред ста вља ју си сте ма ти зо ва не ре зул та те сло бод них 

асо ци ја тив них екс пе ри ме на та.  
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сли ци је зич ке све сти про сеч ног го вор ни ка.6 Ме ђу тим, ни пси хо лин гви-
стич ко зна че ње не мо же би ти је ди ни из вор за про у ча ва ње асо ци ја тив не 
по ве за но сти лек се ма, јер се де ша ва да не ке од мо гу ћих се ман тич ких 
ком по нен ти не бу ду по ка за не због мањ ка во сти асо ци ја тив ног ме то да,7 
те је за до би ја ње ре ал не сли ке по ло жа ја лек се ме у си сте му ком би но ва-
ње лек си ко граф ских по да та ка и по да та ка до би је ним утвр ђи ва њем пси-
хо лин гви стич ког зна че ња свр сис ход но.

У про це су од ре ђи ва ња пси хо лин гви стич ког зна че ња при ли ком 
ана ли зе АП ре ак ци је се об је ди њу ју у ве ће гру пе за сно ва не на се ман-
тич кој слич но сти8 и фор му ли ше се де фи ни ци ја ко јом се об у хва та нај-
ве ћи број ре ак ци ја. За сва ко зна че ње у окви ру по ли се ман тич не лек се ме 
фор ми ра се по ље са цен тром, бли жом, да љом и крај њом пе ри фе ри јом.9 
Ин декс из ра жај но сти (од нос из ме ђу бро ја ре ак ци ја ко је вер ба ли зу ју да-
то зна че ње и укуп ног бро ја до би је них ре ак ци ја) та ко ђе да је по у зда не 
по дат ке о ре ал ном ме сту из дво је ног аспек та зна че ња ко је ре пре зен ту ју 
нај фре квент ни је ре ак ци је.

2. ЦР КВА: ЛЕК СИ КО ГРАФ СКО И ПСИ ХО ЛИН ГВИ СТИЧ КО ЗНА ЧЕ ЊЕ. Пре ма 
РМС, лек се ма цр ква је по ли се ман тич на, са зна че њи ма 1. згра да у ко јој 
се вр ше вер ски об ре ди, храм, бо го мо ља; 2. за јед ни ца вер ни ка; 3. цр кве на 
власт, цр кве но ста ре шин ство, цр кве ни ред; 4. слу жба у цр кви.

Цр ква по сто ји као од ред ни ца у оба де ла АРСЈ. У пр вом то му она 
је сти му лус, а у дру гом – ре ак ци ја на раз ли чи те сти му лу се ко ји су за да ти 
при ли ком из ра де пр вог то ма. Асо ци ја тив но по ље цр ква10 са сто ји се од 

6 О асо ци ја тив но-вер бал ној мре жи и мо гућ но сти ма за ње но про у ча ва ње в. КА РА-
У ЛОВ 1999. 

7 Не до ста ци се у знат ној ме ри сма њу ју про ши ри ва њем ба зе ис пи та ни ка. У слу-
ча ју ва лид них асо ци ја тив них по ља (а сва по ља у АРСЈ су ва лид на) они су прак тич но 
за не ма ри ви. 

8 Или на слич но сти раз ло га ко ји су на ве ли ис пи та ни ке да по ве жу сти му лус са 
кон крет ном ре ак ци јом. 

9 Иста про це ду ра ко ри сти се и при ли ком опи си ва ња кон цеп та. 
10 Цр ква: крст 148, ве ра 144, поп 115, Бог 69, ре ли ги ја 33, мо ли тва 26, све ште-

ник 16, ико на 11, мир, пра во сла вље, зво но 9, дог ма, хри шћан ство 6, све ти ња, шко ла 
5, храм, ин сти ту ци ја, ма на стир, ол тар, све ћа, све то, вен ча ње, згра да 4, дво ри ште, лаж, 
на да, па три јарх, пра во слав на, та мјан, уста но ва 3, ан ђео, бо жан ство, Бо жић, кр ште ње, 
ку ћа, ку по ла, ли тур ги ја, па па, па три јарх Па вле, пор та, сек та, сред њи век, Св. Мар ка, 
то рањ, ве ра у Бо га, ве ро на у ка, зво на 2, Бад ње ве че, Бе ла, бла го ста ње, бо го мо ља, брат, 
цр ве но, цвет, ча сне се стре, да, ди сци пли на, дух, ду хов ност, фре ска, фре ске, глу пост, 
град, грех, гро бље, хлад но, хор, Хри стос, хри шћа ни, хри шћан ство, ико не, ико но стас, 
ис по вест, исто ри ја, Исус, ка пе ла, ка те дра ла, коњ, крст ку по ла, кул ту ра, ле па згра да, ло-
ма ча, ло по ви, љу бав, мај ка, Ми ра, мир-спо кој ство, ми са, моћ, мо рал, мо рав ска, мрак, 
на ци ја, не де ља, облак, оче наш, одо ра, олак ша ње, ор га ни зо ва на ре ли ги ја, оро ну ло, ош-
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146 раз ли чи тих ре ак ци ја, од ко јих је 99 ин ди ви ду ал них. Ве о ма ма ли број 
ис пи та ни ка (све га три од осам сто ти на) ни је имао ре ак ци ју на сти му лус.

Гру пи са ње ре ак ци ја по се ман тич кој слич но сти омо гу ћи ло је из-
два ја ње сле де ћих пси хо лин гви стич ких зна че ња, ко ја су да та по опа да-
ју ћем ре до сле ду у од но су на број ре ак ци ја:

1. ЗА ЈЕД НИ ЦА ВЕР НИ КА: 462 (57,96% од укуп ног бро ја ре ак ци ја)
Ово зна че ње де фи ни ше мо на сле де ћи на чин: цр ква је за јед ни ца љу-

ди ко је об је ди њу је ве ра11 (ве ра 144, ре ли ги ја 33, дог ма 6, ве ро и спо вест, 
вје ра), ко ји ве ру ју у Бо га и све ти те ље (Бог 69, бо жан ство 2, ве ра у Бо га 
2, Исус, Св. Ни ко ла, све та Ана, све ти Или ја) и оно о че му њи хо ва ве ра 
го во ри (на да 3, ан ђео 2, грех, рај, спа се ње) и при па да ју јед ној хо мо ге ној 
гру пи (пра во сла вље 9, хри шћан ство 6, пра во слав на 3, сек та 2, Хри стос, 
хри шћа ни, хри шћан ство). У окви ру цр кве као за јед ни це вер ни ци мо гу да 
има ју ја сно од ре ђе не уло ге, али то ни је ну жно (поп 115, све ште ник 16, 
па три јарх 3, па па, па три јарх Па вле 2, брат, вер ник,  мај ка, Ми ра, одо ра12, 
па три јарх, Па вле, по па, вла ди ка, ча сне се стре). Вер ни ке ко ји при па да ју 
овој за јед ни ци ка рак те ри шу (мир 9, дух, ду хов ност, ди сци пли на, љу бав, 
мир-спо кој ство, мо рал, са вест, спо кој), а при па да ње цр кви мо же би ти 
по ве за но са емо ци ја ма (олак ша ње, по што ва ње, стра хо по што ва ње). 

2. ЗГРА ДА, ХРАМ, БО ГО МО ЉА: 246 (30,86% од укуп ног бро ја ре ак ци ја)
Цр ква је згра да (згра да 4, ку ћа 2, ле па згра да, оро ну ло, под) ко-

ја мо же има ти по себ не на зи ве (ма на стир, храм 4, ка пе ла, ка те дра ла, 
си на го га). Она има спе ци фич на спо ља шња обе леж ја (крст 148, зво но 
9, ку по ла, то рањ, зво на 2, крст ку по ла, ви со ко). У уну тра шњо сти се 
на ла зе (ико на 11, ол тар, све ћа 4, та мјан 3, фре ска, фре ске, хор, ико не, 
ико но стас). Цр ква пред ста вља све то ме сто (све ти ња 5, све то 4, све то 
3, све та, све ти ли ште, све то ме сто, све тост). Мо же се на зи ва ти пре ма 
све ти те љу, али то ни је оба ве зно (Св. Мар ка 2, све тог Мар ка, Са бор на). 
Обич но се на ла зи у на се љу (град, гро бље, Пет ни ца). Ње но дво ри ште 
мо же има ти по се бан на зив (пор та 2). У уну тра шњо сти цр кве обич но 
је (хлад но, мрак, све то и хлад но).

тар, оштро, па три јарх, Па вле, Пет ни ца, под, по па, по што ва ње, пра шки перг., пра зник, 
пре ва ра, пут, рај, ре ли ги о зна уста но ва, ро ман ти ка, Са бор на, са вест, секс, сим бол ве ре, 
си на го га, смор, спа се ње, спо кој, спо ме ник, срп ска, стра хо по што ва ње, Св. Ни ко ла, све-
та, све та Ана, све ти Или ја, све ти ли ште, све то и хлад но, све то ме сто, све тог Мар ка, 
све тост, ти ши на, тра ди ци ја, ту га, вер ник, ве ро и спо вест, ви со ко, вје ра, вла да, вла ди ка, 
зла то дра гу љи, жа ље ње 1. Број на кон ре ак ци је пред ста вља број ис пи та ни ка ко ји су на 
тај на чин од го во ри ли на сти му лус.

11 У за гра да ма се да ју не из ме ње не ре ак ци је ис пи та ни ка пре ма АРСЈ. 
12 Ова ре ак ци ја укљу че на је због то га што по себ на одо ра че сто ка рак те ри ше све-

ште ни ке као чла но ве за јед ни це.
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3. СЛУ ЖБА У ЦР КВИ: 43 (5,39% од укуп ног бро ја ре ак ци ја)
Цр ква је ме сто оку пља ња ра ди мо ли тве (мо ли тва 26, оче наш, 

сим бол ве ре) и спро во ђе ња дру гих ак тив но сти – спе ци фич них об ре да 
(вен ча ње 4, кр ште ње, ли тур ги ја 2, ис по вест, ми са) и про сла вља ња пра-
зни ка (Бо жић 2, Бад ње ве че, не де ља, пра зник).

4. ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА У ОКВИ РУ ДРУ ШТВА: 15 (1,88% од укуп ног бро ја ре-
ак ци ја)

Цр ква пред ста вља на ци о нал но обо је ну (на ци ја, срп ска) ин сти-
ту ци ју (ин сти ту ци ја 4, уста но ва 3, ре ли ги о зна уста но ва, ор га ни зо ва на 
ре ли ги ја) ко ја мо же би ти моћ на и бо га та (вла да, моћ, зла то дра гу љи, 
бла го ста ње).

5. УСТА НО ВА ВЕ ЗА НА ЗА ИСТО РИ ЈУ И КУЛ ТУ РУ: 10 (1,25% од укуп ног 
бро ја ре ак ци ја)

Цр ква има ду гу исто ри ју (сред њи век 2, исто ри ја, ло ма ча, мо рав-
ска) о ко јој по сто је тра го ви (кул ту ра, пра шки перг., спо ме ник).

6. УСТА НО ВА ГДЕ СЕ СПРО ВО ДИ ОБРА ЗО ВА ЊЕ: 7 (0,87% од укуп ног бро ја 
ре ак ци ја)

Под окри љем цр кве мо гу се до би ја ти од ре ђе на зна ња (шко ла 5, 
ве ро на у ка 2).

У асо ци ја тив ном по љу цр ква при сут не су и ре ак ци је ко је ни-
су ве за не са се ман ти ком, већ спа да ју у до мен емо ци ја и оце на (лаж 3, 
глу пост, да, жа ље ње, ло по ви, пре ва ра, ро ман ти ка, смор, ту га – 11, или 
1,38%), или се ре ак ци ја не мо же не дво сми сле но укљу чи ти у ве ће гру пе 
(цр ве но, цвет, коњ, облак, оштар, оштро, секс – 7, или 0,87%). При су тан 
је и је дан то по ним (Бе ла).13

У од но су на лек си ко граф ско зна че ње, пси хо лин гви стич ко зна че ње 
је обим ни је, а ре до след у рас по ре ду зна че ња је дру га чи ји, што по ка зу-
је мо у сле де ћој та бе ли:

Лек си ко граф ско зна че ње Пси хо лин гви стич ко зна че ње 
са про цен том ре ак ци ја уну тар 
асо ци ја тив ног по ља

1. Згра да у ко јој се вр ше вер ски 
об ре ди, храм, бо го мо ља

За јед ни ца вер ни ка: 57,96%

2. За јед ни ца вер ни ка Згра да, храм, бо го мо ља: 30,86%

3. Цр кве на власт, цр кве но 
ста ре шин ство, цр кве ни ред

Слу жба у цр кви: 5,39%

4. Слу жба у цр кви Ин сти ту ци ја у окви ру дру штва: 1,88%

13 Мо гу ће је да је ре ак ци ја цр ве но по ве за на са то по ни мом Цр ве на Цр ква.
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5. Уста но ва ве за на за исто ри ју и кул ту-
ру: 1,25%

6. Уста но ва у ко јој се спро во ди обра зо-
ва ње: 0,87%

У окви ру пси хо лин гви стич ког зна че ња За јед ни ца вер ни ка нај ве ћи 
ин декс из ра жај но сти има ве ра као раз лог по ве зи ва ња љу ди (185 ре ак-
ци ја, или 23,21% од укуп ног бро ја за бе ле же них у АП), а сле де све ште-
на ли ца (144 ре ак ци је, или 18,06% од свих ре ак ци ја).14

Струк ту ра овог зна че ња ука зу је на по ли цен трич ност, по што се две 
ком по нен те из два ја ју ви со ком фре квен ци јом:

Цен тар: Ве ра 40,04%, Уло га чла на у за јед ни ци  32,03%,
Бли жа пе ри фе ри ја: Бо жан ство и све ти те љи 16,66%,
Да ља пе ри фе ри ја: Хо мо ге ност гру пе: 4,97%, Ка рак те ри сти ке 

вер ни ка 3,67%,
Крај ња пе ри фе ри ја: Кон крет на ве ро ва ња уну тар за јед ни це: 

1,73%, Емо ци је: 0,64%.
Пси хо лин гви стич ко зна че ње Згра да, храм, бо го мо ља као при мар-

ну ком по нен ту из два ја спо ља шњи из глед цр кве, а нај ве ћи ин декс из ра-
жај но сти има ре ак ци ја крст (149, или 18,69% укуп ног бро ја ре ак ци ја у 
АП). У уну тра шњо сти цр кве нај за па же ни је су ико не (13, или 1,63% од 
укуп ног бро ја ре ак ци ја). Струк ту ра по ља из гле да ова ко:

Цен тар: Спо ља шња обе леж ја 67,07%,
Бли жа пе ри фе ри ја: Објек ти ка рак те ри стич ни за уну тра шњост 

10,97%,
Да ља пе ри фе ри ја: Све то ме сто 6,50%, Згра да 3,65%, По себ ни на-

зи ви 4,47%,
Крај ња пе ри фе ри ја: На зив цр кве 1,62%, Осе ћај ко ји вла да у уну-

тра шњо сти 1,21%,
Ло ка ци ја у на се љу 1,21%, По се бан на зив за дво ри ште 0,81%.
У окви ру пси хо лин гви стич ког зна че ња Слу жба у цр кви нај ве ћи 

ин декс из ра жај но сти има мо ли тва (26, или 60,46%), ко ја оба ве зно и 
пра ти слу жбу. Струк ту ра по ља зна че ња Слу жба у цр кви пред ста вља се 
на сле де ћи на чин:

Цен тар: Мо ли тве 65,11%,
Бли жа пе ри фе ри ја: Об ре ди 23,25%,

14 Лек си ко гра фи су као по себ но из дво ји ли зна че ње Цр кве на власт, цр кве но ста-
ре шин ство, цр кве ни ред. Раз лог за при па ја ње ре ак ци ја ко је се од но се на све штен ство 
пси хо лин гви стич ком зна че њу За јед ни ца вер ни ка је то што цр кве но ста ре шин ство чи не 
пред вод ни ци ова кве за јед ни це.
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Да ља пе ри фе ри ја: Пра зни ци 11,62%.
Уоби ча је на ди стри бу ци ја ре ак ци ја у ис тра жи ва њи ма пси хо лин-

гви стич ког зна че ња и кон цеп та та ква је да се у цен тру или се ман тич-
ком је згру нај че шће на ла зи око 15% ре ак ци ја, у бли жој пе ри фе ри ји око 
10%, а у крај њој пе ри фе ри ји око 1% (в. фу сно ту бр. 2; пре глед при ме ра 
в., на при мер, у СТЕ ФА НО ВИЋ 2012: 43‒45). До би је не вред но сти за по је-
ди нач но утвр ђе на пси хо лин гви стич ка зна че ња у окви ру лек се ме цр ква 
знат но су ве ће од про сеч них, што ука зу је на њи хо ву ста бил ну по зи ци ју 
у је зич кој све сти са вре ме них го вор ни ка срп ског је зи ка.

Пре глед 562 ре ак ци је ко је има ју фре квен ци ју ве ћу од де сет15 и 
пред ста вља ју 70,51% укуп ног бро ја у АП ука зу је на то да је ре до след 
из дво је них зна че ња у чвр стој ве зи са ви со ком фре квен ци јом ре ак ци ја: 
на зна че ње За јед ни ца вер ни ка од но си се 377 ви со ко фре квент них ре ак-
ци ја, на зна че ње Згра да, бо го мо ља, храм 159, а на зна че ње  Слу жба у 
цр кви 26. Ово је иден тич но са пред ло же ним ре до сле дом у окви ру пси-
хо лин гви стич ког зна че ња.

Пси хо лин гви стич ка зна че ња Ин сти ту ци ја у окви ру дру штва, 
Уста но ва ве за на за исто ри ју и кул ту ру и Уста но ва у ко јој се спро во ди 
обра зо ва ње са др же ве о ма ма ли број ре ак ци ја, те за њих не из два ја мо 
ин декс ин тен зив но сти. Ме ђу ре ак ци ја ма ко је су свр ста не у ова зна че-
ња не ма ре ак ци ја са фре квен ци јом ве ћом од 5, а са мо пет ре ак ци ја има 
фре квен ци ју ве ћу од је дан.

У Обрат ном АРСЈ ре ак ци ја цр ква по ја ви ла се код 1056 ис пи та-
ни ка и од но си се на 56 сти му лу са.16 По да ци из овог то ма не пред ста-
вља ју асо ци ја тив но по ље те се не мо гу та ко ни ана ли зи ра ти, по што су 
на де сној стра ни овог то ма ис кљу чи во лек се ме ко је су би ле сти му лу си 
при ли ком асо ци ја тив ног екс пе ри мен та. Ме ђу тим, и ов де се ви ди да сти-
му лу си ко ји су иза зва ли ре ак ци ју цр ква ја сно ука зу ју на не ка од из дво је-
них пси хо лин гви стич ких зна че ња. Пред ста вља мо их ре до сле дом пре ма 
бро ју ис пи та ни ка ко ји су на сти му лус има ли ре ак ци ју цр ква:

1. ЗА ЈЕД НИ ЦА ВЕР НИ КА: по бо жност 179; ду хов ност 166; ве ра 104; по-
бо жан 82; пра во слав ни 64; ми ло ср ђе 50; Све ти Са ва 47; пра зно вер је 
13; ле тар ги ја 9; ду ше ван, па три о ти зам 3, ка тар за, про си ти, про сјак 2, 

15 В. фу сно ту бр. 11.
16 Цр ква: по бо жност 179; ду хов ност 166; зво но 152; ве ра 104; по бо жан 82; пра во-

слав ни 64; зво нак 57; ми ло ср ђе 50; Све ти Са ва 47; зво ни ти 41; Мо сква 16; пра зно вер је 
13; ле тар ги ја 9; звон ко 8; све тао 7; ћи ри ли ца, ду ше ван, Ко со во, па три о ти зам 3; др жа ва, 
ка тар за, кнез Ла зар, огра нак, про си ти, про сјак, Ру си, те мељ, ви но 2; до бро ду шан, Фран-
цу зи, грб, хлеб, хр ват ски је зик, ис пред, исто ри ја, Је вре ји, кад, кро во ви, кул ту ра, мо зак, 
на да, на да ти се, не при ја тељ, отац, по ба чај, пра ве дан, ру ски, спо ме ник, Ср би, сте пе ник, 
ти то и зам, у ви ну, ве ран, во дом, вред ност, зид 1.
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до бро ду шан, на да, на да ти се, отац, по ба чај, пра ве дан, ве ран, вред ност – 
укуп но 734 ис пи та ни ка;

2. ЗГРА ДА, ХРАМ, БО ГО МО ЉА: зво но 152; зво нак 57; зво ни ти 41; звон-
ко 8; све тао 7; те мељ 2, ис пред, кро во ви, сте пе ник, зид – укуп но 271 
ис пи та ник;

3. ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА ПО ВЕ ЗА НА СА НА ЦИ ЈОМ: Мо сква 16, Ко со во 3, Ру си 2, 
Је вре ји, ру ски, Ср би, Фран цу зи, хр ват ски је зик – укуп но 26 ис пи та ни ка;

4. УСТА НО ВА ВЕ ЗА НА ЗА ИСТО РИ ЈУ И КУЛ ТУ РУ: ћи ри ли ца 3, кнез Ла зар 
2, грб, исто ри ја, кул ту ра, не при ја тељ, спо ме ник, ти то и зам – укуп но 11 
ис пи та ни ка;

5. ИН СТИ ТУ ЦИ ЈА У ОКВИ РУ ДРУ ШТВА: др жа ва, огра нак 2, мо зак – укуп-
но 5  ис пи та ни ка;

6. СЛУ ЖБА У ЦР КВИ: ви но 2, хлеб, у ви ну, во дом – укуп но 5 ис пи та ни ка.
За раз ли ку од ра ни је утвр ђе них пси хо лин гви стич ких зна че ња за-

сно ва них на по да ци ма асо ци ја тив ног екс пе ри мен та, ов де ни је при сут-
но зна че ње Уста но ва у ко јој се спро во ди обра зо ва ње, али је ре до след 
зна че ња ко ја се мо гу из ве сти на осно ву ана ли зе сти му лу са за пр ва два 
зна че ња исти, док се дру га чи ји ре до след за оста ла мо же об ја сни ти њи-
хо вом ма лом и слич ном фре квент но шћу ко ја је би ла уоч љи ва и при ли-
ком утвр ђи ва ња пси хо лин гви стич ког зна че ња ана ли зом асо ци ја тив ног 
по ља. Ме ђу тим, ов де се мно го уоч љи ви је из два ја ве зи ва ње на ци је за 
цр кву,17 и ова кве ре ак ци је по ре до сле ду за у зи ма ју тре ће ме сто.

По да ци о се дам сти му лу са из АРСЈ код ко јих је, на осно ву Обрат ног 
АРСЈ, нај фре квент ни ја ре ак ци ја цр ква пред ста вље ни су у сле де ћој та бе ли: 

Сти му лус 

Број до би је них 
ре ак ци ја 
(од 800 
ис пи та ни ка) 

Ре ак ци ја 
цр ква

Ре ак ци је у ве зи 
са цр квом 
(укљу чу ју ћи 
ре ак ци ју цр ква)

Ре ак ци је 
у ве зи са 
на ци јом

По бо жност 741 179 (24,15%) 545 (73,54%)   0
Пра во слав ни 792   64 (8,08%) 548 (69,19%) 68 (8,58%)
Цр ква 797   2 (0,25%) 
Ве ра 776 104 (13,40%) 411 (52,96%) 10 (1,28%)
Све ти Са ва 778   47 (6,04%) 406 (52,18%) 10 (1,28%)
По бо жан 785   82 (10,44%) 313 (39,87%)   5 (0,63%)
Ду хов ност 754 166 (22,01%) 319 (42,30%)   0
Ми ло ср ђе 749   50 (6,67%) 135 (18,02%)   0

3. ЗА КЉУ ЧАК. Уоча ва мо не ко ли ко ва жних де та ља ко ји се ти чу од-
но са ис пи та ни ка пре ма цр кви: нај ве ћи број ре ак ци ја до би јен је за сти-
му лу се цр ква (99,62%) и пра во слав ни (99%), док је за оста ле по сма тра-

17 У АП цр ква бе ле жи мо са мо две ре ак ци је ко је су у ве зи са на ци јом. 
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не сти му лу се про сек бро ја до би је них ре ак ци ја 95%. У АП пра во слав ни 
ви ше од 8% ре ак ци ја ве зу је се за на ци ју,18 што зна чи да се при пад ност 
пра во сла вљу сма тра на ци о нал ним обе леж јем у све сти го вор ни ка срп-
ског је зи ка.19 Ови по да ци, за јед но са чи ње ни цом да се сти му лу си у ко ји-
ма је пред ста вље но на ци о нал но, а ко ји иза зи ва ју ре ак ци ју цр ква на ла зе 
по ре до сле ду на ви со ком тре ћем ме сту (в. го ре), го во ре о по сто ја њу 
чвр сте асо ци ја тив не ве зе лек се ме цр ква са вер ни ци ма, ме стом њи хо вог 
оку пља ња, раз ло гом оку пља ња, на ци о нал но шћу вер ни ка, али и са тра-
ди ци јом и исто ри јом, што су зна че ња из дво је на ана ли зом ма те ри ја ла 
два ју то мо ва АРСЈ, ко ја до пу њу ју лек си ко граф ско зна че ње да то у РМС.
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19 На на ци ју се не упу ћу је са мо у три по сма тра на АП ко ја за сти му лус има ју лек-
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Гордана Штасни

НОМИНАЦИЈЕ БОГА У МОЛИТВАМА НА ЈЕЗЕРУ СВЕТОГ 
НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА*

Молитвом чистим вид вере моје,
да Те не изгуби у магли, Најсјајнија Звездо моја. 

(Николај Велимировић, XL 2008: 72)

Те жи ште у ра ду је на при ка зу раз ли чи тих струк тур но-се ман тич ких но ми-
на ци о них мо де ла ко ји ма се име ну је Бог у Мо ли тва ма на је зе ру. Ни ко лај Ве ли-
ми ро вић ства ра по ет ски рас ко шне сли ке Бо га, као уче сни ка у овој спе ци фич ној 
раз ме ни (ко му ни ка ци ји), ве о ма кре а тив ним по ступ ци ма и ода би ром је зич ких и 
стил ских сред ста ва углав ном би блиј ског по ре кла, али и ства ра њем аутен тич ног 
из ра за. 

Кључ не ре чи: Ни ко лај Ве ли ми ро вић, мо ли тве, но ми на ци ја Бо га.

1. УВОД. Те о риј ски при сту пи мо ли тви као тек сту (го во ре ном или 
пи са ном) са ја сно утвр ђе ном функ ци јом (на ро чи то ко му ни ка тив ном, 
и то у спе ци фич ном кон тек сту) мо гу би ти раз ли чи ти. Са ста но ви шта 
ли тур ги ке мо ли тва је сте део ре ли ги о зног чи на, али је она исто вре ме-
но и спо ља шња ма ни фе ста ци ја чо ве ко ве све це ле при во ље но сти Бо гу, 
по уз да ња у ње го во про ми шља ње и по кро ви тељ ство. Сво ју по бо жност 
„по што ва ње, хва ље ње и ве ли ча ње Бо га, сво ју за ви сност од Бо га и сво је 
узда ње у ње га” вер ни ци ис по ља ва ју „ши љу ћи мо ли тве Бо гу, ан ђе ли ма 
и све ти те љи ма, по све до чу ју ћи та ко да су они хри шћа ни и де ло ви исте 
за јед ни це, из ра жа ва ју ћи по бо жну за јед ни цу мо ље њем је дан за дру го га, 
за жи ве и за мр тве” (МИР КО ВИЋ 1919: 9).

Ђ. Три фу но вић у ту ма че њу мо ли тве као књи жев но те о риј ског пој-
ма не из о ста вља ста во ве чу ве них цр кве них пи са ца – Јо ва на Зла то у стог 
и Јо ва на Ле ствич ни ка, ко ји у бо га тим пе снич ким сли ка ма ка зу ју шта 

* Рад је настао у оквиру пројекта Стандардни српски језик: синтаксичка, 
семантичка и прагматичка истраживања (178004), који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА296

је мо ли тва. За Јо ва на Зла то у стог мо ли тва је „све тлост ду ше, истин ска 
спо зна ја Бо га и љу ди, леч ник стра сти, ле кар ство про тив бо ле зни, мир 
ду ше, не бе ска во ди ља, ко ја се не окре ће око зе мље, већ иде до са мог 
не бе ског сво да...”. За Јо ва на Ле ствич ни ка мо ли тва је мај ка вр ли не. „По 
сво јој ка кво ћи, мо ли тва је са по сто ја ње и је дин ство Чо ве ка и Бо га. По 
сво ме деј ству то је од ра жа ва ње ко смо са, по ми ре ње са Бо гом, уми ло сти-
вље ње за гре хе, мост ко јим се пре ла зи пре ко ис ку ше ња, гру до бран ко ји 
шти ти од сва ке му ке, раз би ја ње де мон ских на па да, слу жба ан ђе ла...” 
(ТРИ ФУ НО ВИЋ 1990: 157–158). Мо ли тва је са ста но ви шта аске ти ке и па-
стир ске пси хо ло ги је „бе се да ср ца чо ве ко вог с Бо гом”. Ар хи ман дрит Јо-
ван Ра до са вље вић, уче ник вла ди ке Ни ко ла ја, ка же: „Ми не ма мо дру гог 
на чи на да мо же мо с Бо гом раз го ва ра ти, ни ти смо до стој ни да мо же мо 
на дру ги на чин раз го ва ра ти...”.1  

И упра во ова, раз го вор на, ди мен зи ја мо ли тве омо гу ћа ва ње но са-
гле да ва ње из ко му ни ка циј ског угла. На и ме, ко му ни ка ци ја оства ре на мо-
ли твом спе ци фич на је због са мих уче сни ка, су бје ка та ко му ни ци ра ња. С 
јед не стра не, то је по ши ља лац по ру ке – ин ди ви дуа или ко лек тив,2 а са 
дру ге, то је при ма лац по ру ке – Бо го ро ди ца, Три и по ста сни Бог (Све та 
Тро ји ца), Го спод Исус Хри стос као дру га ипо стас Све те Тро ји це, све ти, 
бес те ле сне си ле – ан ђе ли. По ру ка је са ма мо ли тва. Су шти на ове вр сте 
ко му ни ка ци је је сте ком би но ва ње вер бал не по ру ке и не вер бал них еле-
ме на та (ге сто ва и по за), чи ме се ме ња оп шти или уоби ча је ни ка рак тер 
ко му ни ци ра ња – људ ска ин тер ак ци ја. „Чи ње ни ца да у ко му ни ка ци о ном 
ак ту уче ству је са мо је дан су бјект, мо же у пр вом тре нут ку да за ве де ана-
ли ти ча ра због ко му ни ко ло шког ак си о ма да је по врат на ве за услов по-
сто ја ња ин тер ак ци је, а ин тер ак ци је не ма без дру гог су бјек та у ко му ни-
ци ра њу” (RA DOJ KO VIĆ – MI LE TIĆ 2005: 55). 

Осим то га, спе ци фич на је и ко му ни ка ци о на си ту а ци ја у ко јој се 
од ви ја мо ли тве ни чин, на ро чи то са аспек та ње ног со ци јал ног кон тек-
ста.3 Сто га, јед на од кла си фи ка ци ја раз ли чи тих об ли ка ко му ни ци ра ња 

1 http://pra vo sla vlje.spc.rs/broj/1058
2 „Две ри мо ли тве отво ре не су сви ма – и бо га том и си ро ма ху, и углед ном и не у-

глед ном, и моћ ном и сла бом, и здра ва ом и бо ле сном, и пра вед ни ку и гре шни ку”, учи 
све ти Се ра фим Са ров ски (http://www.sve to sa vlje.org/bi bli o te ka/Du hov no U zdi za nje/Po u-
keSvSe ra fi  ma Sa rov skog.htm).

3 Мо ли тва је ти пи чан вид обра ћа ња од сут ном би ћу и у том сми слу мо гла би се 
сма тра ти ви дом ин тра пер со нал не ко му ни ка ци је. „Прет по ста вља се не ко ме та фи зич ко 
би ће ко јем се ствар но упу ћу ју вер бал не и/или не вер бал не по ру ке: сам чо век у со би, 
ис под упа ље ног кан ди ла, окре нут ли цем ис то ку из го ва ра Оче наш (по ру ку). Или: хо џа 
пи ше за пис (по ру ку) Ала ху да из бо ле сног чо ве ка ис те ра шеј та не. У оба слу ча ја по ру ка 
је је зич ки ен ко ди ра на, мо же се чу ти и ви де три. Она иза зи ва од ре ђе не по сле ди це: олак-
ша ње, пред ност, сми ре ње итд. (RA DOJ KO VIĆ – MI LE TIĆ 2005: 55).
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на осно ву кри те ри ју ма ко ји про ис ти чу из еле ме на та ко му ни ка ци о ног 
чи на или ко му ни ка ци о не си ту а ци је, са др жи са знај но, умет нич ко и ду-
хов но ко му ни ци ра ње у сфе ри са кру ма (RA DOJ KO VIĆ – MI LE TIĆ 2005: 33).

Са ма по ру ка у ду хов ној ко му ни ка ци ји та ко ђе је спе ци фич на, што 
нас до во ди у ве зу са на чи ном об ли ко ва ња са др жа ја мо ли тве и ње не фор-
ме.4 У књи жев ној те о ри ји мо ли тва се ин тер пре ти ра као из ра зи то лир ски 
жа нр, са ре ли ги о зном мо ти ва ци јом и са др жа јем у ви ду пе снич ког обра-
ћа ња Бо гу и ан ђе ли ма и све тим ли ци ма као објек ту кул та. У мо ли тва ма, 
да кле, ко ег зи сти ра ре ли ги о зна и умет нич ка (по ет ска) ди мен зи ја. Оне 
има ју спе ци фич не ка рак те ри сти ке ко је их ди фе рен ци ра ју од књи жев-
но у мет нич ких оства ре ња ко ја ни су са крал ног ка рак те ра. На овом ме сту 
чи ни нам се ко ри сном на по ме на у RKT „да у по ет ском сми слу не тре-
ба ме ша ти мо ли тву са еле мен ти ма мол бе и мо ље ња, ко је са др жи сва ки 
ли тур гиј ски [...] текст” (1984: 450).5 Ком по зи ци ја мо ли тве је углав ном 
стан дар ди зо ва на. Основ на схе ма сва ке мо ли тве са др жи: нај пре ис по ве-
да ње по ве ре ња у Бо га, за хва љи ва ње, за тим ис по ве да ње сво је гре шно-
сти у осе ћа њу ка ја ња и скру ше но сти, и нај зад – са ма мол ба, екс по зи ци-
ја „ис ка ја ња” (RKT 1986: 450).6 

Д. Бог да но вић на во ди да у стил ском по гле ду мо ли тва при ме њу је 
и раз ви ја све по ступ ке и тро пе ко ји по ја ча ва ју екс пре сив ност и ис ти-
чу емо тив ну ин то на ци ју мол бе ног го во ра (1980: 83). Иако су у струк-
тур ном и стил ском по гле ду мо ли тве вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа 
у ду ху мо ли тве не тра ди ци је, оне су, ипак, у зна чај ној ме ри од раз ин-
ди ви ду ал ног сти ла ви со ке књи жев но у мет нич ке вред но сти. За хва љу ју-
ћи ве о ма из ра же ној по е ти за ци ји и кре и ра њу ори ги нал них пе снич ких 
сли ка, за сно ва них на за го нет ним ме та фо ра ма, сли ко ви тим по ре ђе њи ма, 
ја ким кон тра сти ма, и ве штом ор га ни за ци јом тек ста, вла ди чи не мо ли-
тве на осно ву стил ских ква ли те та пре ла зе у сфе ру аутор ских жан ро ва. 
При ме ном фи гу ра ко је по ја ча ва ју екс пре сив ност и уве ћа ва ју емо тив ну 

4 Не сма тра мо да је фор ма са мо спо ља шње обе леж је, струк тур на од ли ка мо ли тве, 
већ да је она по сле ди ца са мо га мо ли тве ног сад жа ја.

5 Пре ма М. Кат нић-Ба кар шић, са крал ни стил об у хва та сфе ру усме не и пи сме не 
ре ли гиј ске ко му ни ка ци је, по чев од све тих књи га раз ли чи тих ре ли ги ја, па до је зи ка и 
сти ла из во ђе ња ре ли гиј ских об ре да, мо ли тви, обра ћа ња све ште ни ка вер ни ци ма и др. 
(KAT NIĆ-BA KAR ŠIĆ 1999: 23). 

6 Пре ма ту ма че њу Д. Ај да чи ћа, „мо ли тва је жа нр бли зак бла го сло ву по крај њем 
ци љу ко ме су усме ре ни, али је од нос го вор ни ка, по сред ни ка и при ма о ца по ру ке у њи ма 
раз ли чит. Мо ли тва се упу ћу је над људ ском (бо жан ском, све том) би ћу ко је са мо, или по-
сре ду ју ћи до би ћа из над се бе мо же, ка ко се ве ру је, да оства ри оно што се од ње га мо ли. 
Мо ли тва и бла го слов се пре пли ћу ка да се од ви шег би ћа мо ли жи вот на сре ћа и из о би ље, 
ка да се тра жи бож ји бла го слов као бо жан ска ме ра људ ских ства ри” (http://ka pi ja.na rod.
ru/Aut hors/Aj da cic/ajd01_bla go slo vi.htm).
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ин то на ци ју мол бе ног го во ра, вла ди ка Ни ко лај гра ди мо ли тве ну лир ску 
пе сму са пса лам ским све ча ним то ном, укр шта ју ћи та ко еле мен те по е-
ти ке два ју нај зна чај ни јих би блиј ских по ет ских жан ро ва.7 

О из у зет ној ле по ти вла ди чи них тек сто ва, ја сно ћи ми сли и чи сто-
ти из ра за ве о ма сли ко ви то и исти ни то го во ри Ју стин По по вић: „Срп ска 
ду ша је му ца ла док се ни је ро дио Ни ко лај да јој на ђе из раз”. По во дом 
Мо ли тви на је зе ру отац Ју стин ће, на зи ва ју ћи га чу до твор цем мо ли тве-
них рит мо ва, ве о ма на дах ну то осли ка ти сву је дин стве ност Ни ко ла је вог 
та лен та: „Он је стил, бла го дат но-рас ко шни стил на ше ду ше. Он го во ри; 
ни ка да у нас ни је та ко го во рио чо век. Он се мо ли; ни ка да се у нас ни је 
та ко ре чи то мо лио чо век. Он има дар ре чи јер има дар све о се ћа ња, дар 
жа ло сти во сти, дар све љу ба ви, дар мо ли тве”. 

2. КОН ЦЕП ТУ АЛ НА БА ЗА И НО МИ НА ЦИ ЈА БО ГА. Сва ко раз ма тра ње кон-
це па та ко ји су об у хва ће ни име ном Бог, би ло би не до стат но, не мо гу ће 
уко ли ко не по ђе мо од док три нар них по став ки пра во слав не дог ма ти ке 
о свој стви ма и су шти ни Бо га „због са ме при ро де Бож је, ко ја је бес крај на, 
ап со лут на, веч на”, због то га што је „Бог не до ми слив за људ ску ми сао” јер 
„наш ра зум по при ро ди сво јој не мо же по сма тра ти са мо га Бо га ка кав је 
Он по се би, али мо же по зна ти Оца свих тва ри по кра со ти де ла ње го вих и 
ве ли чан стве но сти ва си о не”.8 

Пре ма дог ма тич ком уче њу Цр кве о свој стви ма Бо га „бес ко нач ност 
и не схва тљи вост Бо жан ства мо же мо кр сти ти ра зним име ни ма, али их ни-
ка да не мо же мо из ра зи ти по мо ћу њих; мо же мо их обла чи ти у раз ли чи те 
пој мо ве, али ни ка да ис цр пе ти њи хо ву при ро ду, јер што ви ше бес крај ност 
Бо жан ства хва та мо у ре чи – она је све бес крај ни ја, и не схва тљи вост ње го ва 
– све не схва тљи ви ја. Уко ли ко су пак на ше ре чи, и на зва ња, и име на, из ра зи 
пој мо ва, а на ши пој мо ви увек огра ни че ни и ре ла тив ни, те ни сва ки за себ-
но ни ти сви ску па не мо гу об у хва ти ти би ће Бож је у ње го вој бо жан ској 
да но сти и над ре ал ној ре ал но сти, то све ти Оци на зи ва ју Бо га без и ме ним, 
мно го и ме ним, на ди ме ним (ἀνώνυμος, πολυώνυμος, ὑπερώνυμος)”.9 

Са ста но ви шта дог ма ти ке сва име на ко ја се при пи су ју Бо гу из ра жа-
ва ју не ње го ву су шти ну и при ро ду, већ оно што се од но си на њих. Бла же ни 
Ав гу стин ве ли: „Бог је не из ре цив (inef fa bi lis); лак ше ис ка зу је мо шта Он 

7 „Мо ли тве, ко је су, по сле би блиј ских пса ла ма, на ста ја ле у хри шћан ском све ту, 
пра вље не су пре ма истом мо де лу. Пре ма то ме основ ном мо де лу пи сао је сво је Мо ли тве 
на је зе ру и Вла ди ка Ни ко лај. Кроз ње го ве ре чи про го ва ра ла је це ла ју де о хри шћан ска 
кул ту ра, по себ но хри шћан ска, осо би то пра во слав на и срп ска, све то сав ска” (МИ ЛО СА-
ВЉЕ ВИЋ 2004: 152).

8 ДПЦ: Део пр ви – оде љак пр ви: Бог у су шти ни.
9 Ibid.
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ни је не го шта Он је сте”. И та не у хва тљи вост Бо га у ре чи, у из ра зе, у име на; 
та без и ме ност (ἀνωνυμία) и н ад им еност (ὑπερωνυμία) и ј есте узрок што 
Му се пр ип ис ују мн ога им ена (πολυωνυμία).10

Са лек си ко ло шког аспек та, ме ђу тим, ве о ма је хе те ро ге на кон цеп ту-
ал на ба за из ко је по ти чу број не могућности за но ми на ци ју Бо га, што за 
по сле ди цу има раз ли чи те струк тур не но ми на ци о не мо де ле (јед но лек сем-
ске је ди ни це до пе ри фра стич ких кон струк ци ја или чи та вих сим бо лич ко-
але го риј ских сли ка). У су шти ни, чо век по и ма Бо га по сред ством ап со лут-
но по зи тив них и ап стракт них кон це па та: до бра, вр ли не, не про ла зно сти, 
прав де, исти не, здра вља и сл. Чак и ка да се Бог име ну је име ни ца ма са 
при мар ним кон крет ним зна че њем (Зи дар, Ро ди тељ), сам по јам у том спе-
ци фич ном кон тек сту до би ја ап страк тан ме та фо рич ки ка рак тер. 

Са ста но ви шта кон цеп ту ал не ана ли зе пој мов не ме та фо ре, пој-
мов не ме то ни ми је и ти пич ни сце на ри ји пред ста вља ју ме ха ни зме по мо-
ћу ко јих кон цеп ту а ли зу је мо ап стракт не пој мо ве. У окви ру ког ни тив не 
лин гви сти ке зна че ње се из јед на ча ва с кон цеп ту а ли за ци јом – обра зо ва-
ње пој мо ва на осно ву чо ве ко вог фи зич ког, чул ног, емо ци о нал ног и ин-
те лек ту ал ног ис ку ства о све ту ко ји га окру жу је (ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ 2007: 90). 
Ме та фо рич ки про цес ти пич но иде од кон крет ног до ме на ка ап стракт-
ном, а не обр ну то. По сто је ти пич ни из вор ни и ти пич ни циљ ни до ме ни. 
Је дан од ти пич них циљ них до ме на је сте ве ра (бог је осо ба, као отац, 
па стир, цар и сл., а вер ни ци су де ца, ов це, по да ни ци (KLI KO VAC 2004: 19). 

У Мо ли тва ма на је зе ру ове ти пич не ме та фо рич не пред ста ве чи не 
се ман тич ко-сим бо лич ку ба зу из ко је ће се из ро ди ти бо гат низ ме та фо-
рич них и по ред бе них но ми на ци о них кон струк ци ја чи ји је де но тат Бог. 
Бо гат ство је зич ког из ра за ко јим се име ну је Бог у мо ли тва ма вла ди ке 
Ни ко ла ја по сле ди ца је са ме су шти не и свр хе мо ли тве, ко ја је, мо жда, 
нај пот пу ни је ис ка за на сле де ћом ми шљу: „Ка да се хри шћа нин мо ли 
хва ле ћи и ве ли ча ју ћи Бо га, та да се уду бљу је ње гов дух у по сма тра њу 
нај у зви ше ни јих осо би на Бож јих и по сма тра ју ћи их ја ча у ње му ве ра 
у Бо га ве ли ко га и моћ но га, ја ча по бо жност ње го ва и по што ва ње Бо га 
(МИР КО ВИЋ 1919: 10). Та ко је с јед не стра не – те о ло шке. Са дру ге стра не, 
ме ђу тим, зна ча јан је и став да „Чо ве ко ва за ми сао Твор ца, ако је има, ни-
је са мо го ла ап страк ци ја, не го и вред но сно-емо ци о нал но опре де ље ње 
за ње го ве атри бу те, па ти ме и мо гу ће ре ак ци је” (RA DOJ KO VIĆ – MI LE TIĆ 
2005: 33).

3. ПОЈ МОВ НА ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА ЛЕК СЕ МЕ БОГ У ОП ШТЕМ И ТЕР МИ НО ЛО-
ШКОМ РЕЧ НИ КУ. Пи та ње ети мо ло ги је име ни це бог ни је у пот пу но сти ре-
ше но – из вор но по ре кло или по зајм ље ни ца из иран ског. Ме ђу тим, њен 

10 Ibid.
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оп ште сло вен ски ка рак тер ни је спо ран, с об зи ром на то да је она и да нас, 
уз ма ње фо нет ске раз ли ке, при сут на у свим сло вен ским је зи ци ма (ЭС-
СЯ 1975: 161–163).

Лек се ма Бог је исто вре ме но део оп штег лек сич ког фон да и те о ло-
шког тер ми но си сте ма. Као је ди ни ца оп штег фон да, за сно ва на је на пој-
мов ној пред ста ви о Бо гу као твор цу све ко ли ког све та.11 Из тог основ ног 
зна че ња раз ви ће се се кун дар не ре а ли за ци је са пре но сом но ми на ци је на 
чо ве ка као ре фе рен та са гра на њем у два до ми нант на се ман тич ка прав-
ца: пр ви ко ји по чи ва на кон цеп ту ‘вла сти’ и дру ги ко ји по чи ва на кон-
цеп ту ‘љу ба ви’.

Се ман тич ка дис пер зи ја лек се ме Бог под јед на ко је под стак ну та ка-
ко ди фе рен ци јал ним се ма ма ви со ког ран га та ко и по тен ци јал ним ком-
по нен та ма зна че ња. У асо ци ја тив ну ме та фо рич ку ве зу мо гу се до ве сти 
ком по нен те: тво рац и го спо дар и ауто ри тет и власт; зна че ње ‘нај дра же, 
обо жа ва но ли це или нај дра жа ствар’ ипак је ин ду ко ва но по тен ци јал ним 
се ма ма.

Са те о ло шког аспек та пред ста вља ње лек се ме Бог у окви ру тер-
ми но ло шког си сте ма ве о ма је ком плек сно. Уз од ред ни цу Бог – Бо жан-
ство у Реч ни ку пра во слав не те о ло ги је (БРИ ЈА 1999) на во де се сле де ћи 
по да ци: (гр. θεός – θεότης, лат. De us, Do mi nus de us – нај ви ша су шти на 
(Би ће), лич на бо жан ска ег зи стен ци ја). Пра во слав на те о ло ги ја, да ју ћи 
апо фа тич ко ту ма че ње бо жан ске су шти не, пре фе ри ра ка те го ри ју тај не и 
сла во слов них пој мо ва кад го во ри о Бо гу, јер је то име ко је је из над сва-
ког име на (Фи лип. 2,9).12 

11 РМС да је сле де ћу пој мов ну ин тер пре та ци ју лек се ме Бог 1. рлг. а. код јед но-
бо жа ца: тво рац ма те ри јал ног и ду хов ног све та. б. код мно го бо жа ца: го спо дар јед ног 
де ла при ро де и све та. 2.а. нај ве ћа све ти ња, идол; ауто ри тет, моћ на лич ност; ар би тар. б. 
нај ве ћа си ла, власт. 3. нај дра же, обо жа ва но ли це или нај дра жа ствар. РСА НУ да је ши-
ру ди фе рен ци ја ци ју основ ног зна че ња ко је је у РМС при ка за но у ви ду оса мо ста ље них 
се кун дар них ре а лиз ци ја. Пре ма РСА НУ, основ но зна че ње лек се ме Бог има ве о ма раз-
гра на ту се ман тич ку струк ту ру: 1. у јед но бо жач ким ре ли ги ја ма и по не ким иде а ли стич-
ким фи ло зоф ским схват њи ма вр хов но би ће ко је је ство ри ло свет; ко је упра вља њим, 
нај ви ши ду хов ни прин цип; исп. бо жан ство. фиг. 1) онај ко ји има ве ли ку моћ, власт; оно 
што је све моћ но. 2) лич ност ко ја пред ста вља не што са вр ше но, не до сти жно. 3) лич ност 
ко ја ужи ва не чи ју нај ве ћу љу бав и по што ва ње. 4) оно што је за не ког нај ва жни је, све и 
сва. Се кун дар но зна че ње ве зу је се за ре а ли за ци ју у раз ли чи тим го вор ним ак то ви ма ‘за 
ис ка зи ва ње ра зних осе ћа ња у уста ље ним фра за ма, ка да се же ли до бро и сл. а) при бла-
го си ља њу; б) у за кли ња њу; в) у за кле тви, уве ра ва њу; г) у бра ти мље њу, се стри мље њу’. 

12 У аре о па гит ском спи су О бо жан ским име ни ма по ка зу је се да се Бог не мо же 
чак ни де фи ни са ти, ни ти огра ни чи ти ство ре ним пред ста ва ма, те да је сам по јам Бо га 
ре ла ти ван за то што се он од но си на Ње гов од нос са тво ре ви ном, а не на тај ну Ње го ве 
тран сцен дент не су шти не, од но сно на „над су шта стве ну су шти ну” (уп. Не бе ска је рар хи-
ја, XV, 2) (БРИ ЈА 1999).
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За раз ли ку од Ста рог За ве та, Но ви За вет го во ри ја сно о Бо гу – Све тој 
Тро ји ци: Оцу, Си ну и Све то ме Ду ху. Хри шћан ски три ни тар ни мо но те и зам 
је сте струк ту ра нај ви ше љу ба ви. Тро јич ност је од нос ко ји пре ва зи ла зи ду-
а ли зам (двој ност) на ко јем је кон стру и са на ста ро за вет на те о ло ги ја.

У Би блиј ском реч ни ку (РА КИЋ 2002: 32) од ред ни ца Бог де фи ни са на 
је пре ко ње не но ми на ци о не функ ци је. Ме ђу тим, ње на пој мов на вред-
ност ис ка за на је објек том но ми на ци је „име да но Твор цу ва си о не, Вла-
да ру не ба и зе мље, Оцу свих нас”.

Хри шћан ско по и ма ње Бо га тре ба ло би да пред ста вља ба зич ни 
кон цепт из ко јег ће се раз ви ти пој мов на ин тер пре та ци ји лек се ме Бог и 
у оп штим де скрип тив ним реч ни ци ма. У том сми слу у основ но зна че ње 
лек се ме Бог тре ба ло би укљу чи ти и хри шћан ски аспект све те Тро ји це. 

4. ЛЕК СЕ МА БОГ У СИ НО НИМ НОМ НИ ЗУ. Раз ли чи те вер ба ли за ци је је дин-
стве не пред ста ве о Бо гу (нпр. Бог – Го спод – Тво рац) има ју из во ри ште у 
све оп штој тран сце дент но сти Бо га „Ја сам онај ко ји је сам” (Изл. 3,14). 
„Бог има ег зи стен ци ју у се би; не ма дру го на че ло или циљ. Ову иде ју пре-
у зео је Но ви За вет, по ста по стол ски спи си и пр ви сим во ли хри шћан ске 
ве ре, у ко ји ма се Бог на зи ва θεότης, на че ло ег зи стен ци је. Он је Тво рац 
сво јом во љом, али тво ре ви на ни је од ње го ве су шти не” (БРИ ЈА 1999). 

Ко ли ко је мо гу ћих но ми на ци о них об ли ка за је дан по јам за ви си не 
са мо од се ман тич ког са др жа ја са мо га пој ма, већ и уло ге и зна ча ја ко ји 
тај по јам има у жи во ту чо ве ка. Пре ма по да ци ма у реч ни ку си но ни ма, 
лек се ма Бог чи ни си но ним ни низ са лек се ма ма го спо дар, го спо дин, го-
спод, ство ри тељ, тво рац, ви шњи, све ви шњи, пре ви шњи, све др жи тељ, 
са ва от, све зна ју ћи, све мо гу ћи, све ви де ћи; бе смрт ник, отац не бе ски, 
отац (LA LE VIĆ 1974: 62). Си но ним ном ни зу ко ји ус по ста вља Ћо сић 
(2008: 62) при па да ју још и лек се ме бо жан ство и ап со лут.13

Из угла па ра диг мат ских од но са лек се ма Бог се од ли ку је јед ном ва-
жном спе ци фич но шћу. На и ме, она сво јим основ ном зна че њем ус по ста вља 
бли ско знач ни од нос са ве ћим бро јем лек се ма, и то са: а) њи хо вим при мар-
ним ре а ли за ци ја ма, на при мер Бог – Ство ри тељ14 од но сно б) њи хо вим 

13 Бо га ти ји је низ лек се ма ко је се на во де у Ла ле ви ће вом реч ни ку. Ва жан је по-
да так да се од ре ђе не лек се ме на во де у оба реч ни ка си но ни ма: го спо дин, го спод, ство-
ри тељ, тво рац, ви шњи, све ви шњи и оне пред ста вља ју си но ни ме ко ји има ју уста ље ну 
упо тре бу у на шој кул ту ри и не пред ста вља ју ин ди ви ду ал не тво ре ви не по је дин ца.

14 Пре ма по да ци ма у РСЈ, основ но зна че ње лек се ме ство ри тељ је сте ‘тво рац 
све та, Бо га’, а се кун дар но ‘ства ра лац’. Лек се ме ства ра лац и ства ра тељ не ма ју ре а ли-
за ци ју са зна че њем ‘Бог’. 
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се кун дар ним ре а ли за ци ја ма, на при мер Бог – тво рац15. У сле де ћој та бе ли 
при ка за ће мо лек се ме ко је при па да ју ни зу ап со лут них си но ни ма. Под ап со-
лут ним си но ни ми ма под ра зу ме ва мо јед но знач не лек се ме са иден тич ним 
се ман тич ким са др жа јем и са истим упо треб ном вред но шћу.16 Лек се ма Бо-
жан ство има спе ци фи чан се ман тич ки од нос са лек се мом Бог. Она пред-
ста вља део си но ним ног ни за са мо ка да је у зна че њу ‘би ће бо жан ске при ро-
де’, али не и у зна че њу ‘мно го бо жач ки бог, од но сно бо ги ња’.17 

Бог
Го спод У РСЈ у ту ма че њу лек се ме Го спод да је се је ди ни ца са си но-

ним ном вред но шћу ‘бог’.
Све др жи тељ У РСЈ са озна ком рлг. и зна че њем ‘онај ко ји др жи све у сво јој 

вла сти, све мо гу ћи (о Богу)’.
Све ви шњи При дев све ви шњи зна чи ‘над зе маљ ски; нај ви ши, нај у зви ше ни ји 

(о Бо гу и бо жан ској мо ћи); у им. слу жби: Бог, бо жан ска моћ’.
Све мо гућ У РСЈ у име нич кој слу жби са мо са зна че њем ‘Бог’.
Све ви де ћи При дев све ви де ћи ја вља се са зна че њем ‘ко ји све ви ди, пред 

ко јим се ни шта не мо же са кри ти’ у лек сич ким спо је ви ма: ~ 
прав да, ~ де ца, ~ Бог. Ме ђу тим, у име нич кој слу жби са мо је 
са зна че њем Бог.

Све зна ју ћи При дев све зна ју ћи са зна че њем ‘ко ји све зна’ ја вља се у из ра-
зу ~ Бог. У име нич кој упо тре би зна чи Бог.

Ви шњи У РСЈ при дев ви шњи је са зна че њем ‘не бе ски; бо жан ски, нај-
у зви ше ни ји; са вр шен, нај са вр ше ни ји’ и ја вља се у лек сич ком 
спо ју ~ бог. У име нич кој слу жби је ‘нај ви ше, нај у зви ше ни је 
би ће, бог’.

Пре ви шњи Лек се ма пре ви шњи ни је ре ги стро ва на у РСЈ.
Са ва от Пре ма по да ци ма у РСЈ, Са ва от је хе ле ни зо ва ни је вреј ски на-

ди мак бо га Је хо ве ко је је пре у зе ло хри шћан ство и при да ва ло 
га сво ме бо гу, Го спод.

Ап со лут Лек се ма ап со лут при па да фи ло зоф ској тер ми но ло ги ји и у 
иде а ли стич кој фи ло зо фи ји озна ча ва пра о сно ву све та, оно 
што све усло вља ва а са мо ни је ни чим усло вље но, ап со лут ни 
дух; бог, бо жан ство; оно што у се би об у хва та све, пот пу ност, 
ап со лут ност.

15 У РСЈ лек се ма тво рац је у основ ном зна че њу ‘онај ко ји је не што ство рио (у 
од но су на то де ло), аутор; пр ви ства ра лац на не ком по слу, осни вач’, а у се кун дар ном са 
озна ком рлг. ‘бог као ства ра лац, ство ри тељ све та’.

16 Ус по ста вља ње ова квог ти па си но ни ми је по сле ди ца је се ман тич ког са др жа ја 
лек се ма ко је се мо гу сма тра ти исто знач ни ца ма. Јед но знач ност је, да кле, услов за па-
ра диг мат ску ве зу ово га ти па јер су мо но се мич ке ре чи се ман тич ки ста бил ни је и ма ње 
за ви се од кон тек ста (BLA ŽE VAC – VAJS 1999: 49).

17 Ње но се кун дар но зна че ње је ‘свој ство, при ро да бо га, бо жан ска при ро да’.
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Низ кон тек сту ал них си но ни ма чи не лек се ме: го спо дар – го спо дин 
– отац18 – бе смрт ник. Под кон тек сту ал ним си но ни ми ма под ра зу ме ва мо 
лек се ме ко је са мо у спе ци фич ном би блиј ском ре ли ги о зном кон тек сту 
има ју зна че ње ‘Бог’. Пре ма схва та њу Љ. Ша рић, сва ка реч као зна чењ-
ска кон струк ци ја мо же у кон тек сту оства ри ти зна че ње ко је је чи ни иде-
ал ним си но ни мом не ке дру ге ре чи. „Stva ra nje ta kvih si no ni ma omo gu ću je 
zna čenj ska ras te zlji vost ri je či. Si no ni mi ju je lo gič ni je sma tra ti pro duk tom 
ljud ske in ter ak ci je s lin gvi stič kim zna ko vi ma, ne go li obi ljež jem sa mih tih 
zna ko va. Si no ni mi ja se ostva ru je u je zič nom pre no še nju zna če nja i da va nju 
smi sla, kao i u pri hva ća nju, tj. ra zu mi je va nju zna če nja” (ŠA RIĆ 2011: 314). 
Ре кли би смо да је свој ство „зна чењ ске рас те зљи во сти” по себ но ва жно 
за про то ти пич ну лек се му у си но ним ном ни зу, јер се по је ди не ком по нен-
те зна че ња по ка зу ју као мо ти ва то ри за укљу чи ва ње лек се ма ко је у свом 
се ман тич ком са др жа ју има ју ком па ти би ли не се ман тич ке ком по нен те. У 
зна че њу лек се ме Бог за сту пље не су ди фе рен ци јал не се ме ви ског ран га 
ко је су омо гу ћи ле да се у ре ли гиј ском кон тек сту лек се ме го спо дар, го-
спо дин, отац, бе смрт ник оства ре као ње ни си но ни ми.19

5. ИМЕ НА ЗА БО ГА У МО ЛИ ТВА МА НА ЈЕ ЗЕ РУ. Са ста но ви шта сти ли сти ке 
про блем ко јим се у ра ду ба ви мо у нај ди рект ни јој је ве зи са ан то но ма зи-
јом (про но ми на ци јом) ти па ал тер на тив но за јед нич ко име → вла сти то 
име (Тво рац, Све ви шњи, Отац, Све др жи тељ → Бог).20 Да кле, овај тип 
ан то но ма зи је уме сто уоби ча је ног „под ра зу ми је ва упо тре бу дру гог име-
на, ко је у лек сич ком си сте му има ста тус за јед нич ке име ни це. А то за јед-

18 Спе ци фи чан је па ра диг мат ски од нос из ме ђу лек се ма Бог и отац. Пре ма се ман-
тич кој ин тер пре та ци ји лек се ме отац у РСЈ, она се не до во ди ни у јед ном од се кун дар-
них зна че ња у ве зу са лек се мом Бог. Ме ђу тим, у иди о ма ти зо ва ним из ра зи ма Бог-отац, 
ви шњи отац, не бе ски отац ре фе рен ци ја је ап со лут но ја сна. У са мо стал ној упо тре би 
пак у ре ли гиј ском кон тек сту ре фе рен ци ја је та ко ђе не дво сми сле на.

19 Р. Дра ги ће вић на во ди да се ути цај кон тек ста на си но ни ми ју огле да на ви ше 
раз ли чи тих рав ни. „Јед на од њих је кон тек стом усло вље на се ман тич ка не у тра ли за ци ја 
раз ли ка ме ђу си но ни ми ма. Она је мо гу ћа због то га што се си но ни ми ма раз ли ку ју мар-
ги нал не се ман тич ке ком по нен те” (2007: 255–256).

20 „Ан то но ма зи ја би се мо гла де фи ни са ти као упо тре ба лич ног име на на мје сто 
и у зна че њу за јед нич ког, као и упо тре ба за јед нич ког име на или пе ри фра зе на мје сто и 
у ври јед но сти лич ног име на” (КО ВА ЧЕ ВИЋ 2000: 77). Ко ва че вић да је сле де ће при ме ре за 
на ве де ни тип ан то но ма зи је: Чо век је, да кле, про гра ми ран од Твор ца [→Бога] да ве ру је 
(Мо нах Те о дор, Се дам срп ских за по ве сти); Ка ко Исти ну / уз диг ну ти до Оца [→ Бога] 
/ и по све до чи ти? (Ти о дор Ро сић, Обра ћа ње Јо ва ну Со по ћан ском); Го спо де, [→ Боже] 
на ни жи ни ске раз ни за не / Одр жи ра су ло у но во ме Сло ву (Ма ти ја Бећ ко вић, Сло во); ... 
не ма мо ни раз ло га да се сра ми мо од оно га што чи ни мо са мо под зна ком Спа си те ља 
[→ Бога] а за спас на ше на ци је и отаџ би не (Во ји слав Мак си мо вић, Ста ри на и са вре ме-
ност); Пре ма ме ни је сјео Су ди ја [→ Бог] (Иво Ан дрић, Ex pon to) (2000: 84).
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нич ко име у функ ци ји вла сти тог по пра ви лу се ве зу је за име но ва ње или 
„вр хов ног го спо да ра до бра”, тј. Бо га, или „вр хов ног го спо да ра зла”, тј. 
Са та не или Со то не (КО ВА ЧЕ ВИЋ 2000: 85). 

5.1. Из бор је ди ни ца ко ји ма је име но ван Бог у Мо ли тва ма на је-
зе ру усло вљен је нај че шће са мом те мом мо ли тве. Вла ди ка Ни ко лај 
ће ис по љи ти кре а тив ност упо тре бом именâ за Бо га би блиј ског по ре-
кла, по пут на ве де них при ме ра, ко ји са ми по се би као антономазијска  
сред ства има ју стил ске вред но сти, али и као део на дах ну тих по ет ских 
сли ка. Осим то га, ан то но ма зи ја се сма тра си нег до хом и ме то ни ми јом 
вла сти тих име на (RKT 1986: 39). И још ви ше, већ уста ље не, уоби ча је-
не из ра зе са Бо гом као де но та том он бо га ти но вим зна чењ ским ди мен-
зи ја ма, што је, та ко ђе, из раз ње го вог осе буј ног ства ра ла штва. Та квим 
по ступ ком оства ру је пу но ћу зна че ња и ис ти че свр сис ход ност, стил ску 
функ ци о нал ност и ле по ту ода бра ног из ра за. Пре ма ту ма че њу у Ла ле-
ви ће вом реч ни ку, „Го спод, го спо дар, го спо дин су на зи ви за за ми шље но 
би ће ре ли ги ја ко је го спо да ри све том: Го спо де, по ми луј нас! Го спо да ра 
ми Бо га, Го спо ди не, по ми луј нас! (LA LE VIĆ 1974: 62). У Ve li koj bi blij skoj 
kon kor dan ci ji (BK) лек се ме Го спод и Го спо дар, по твр ђе не су у ве ли ком 
бро ју ре а ли за ци ја и то углав ном у фор ми из ра за ‘Го спод Бог’ и ‘Го спо-
дар сви ју, зе мље и не ба’. Код вла ди ке Ни ко ла ја Бог је још и Го спо дар 
ду ше:

Го спо де три и по ста сни, очи сти огле да ло 
ду ше мо је, и над не си ли це Тво је на да њ. 
Да би ду ша мо ја за сја ла сла вом Го спо да ра сво га (X 2008: 23‒24).

Не дво сми сле на је се ман тич ка ве за из ме ђу пој мов них вред но сти 
ко је су об у хва ће не лек се ма ма Бог и Вас кр си тељ. Оне та ко ђе ус по ста-
вља ју та кву ре ла ци ју ко ја се мо же сма тра ти ап со лут ном си но ни ми јом:

Вас кр си тељ је Го спод мој. Вас кр са ва мр тве од ју тра до мра ка, и од мра ка 
до зо ре.
Оно што ју тро са хра ни, уве че Го спод ожи ви, и оно што ве че са хра ни, 
ују тру Го спод ожи ви.
Ка кво је де ло до стој ни је Бо га жи во га не го вас кр са ва ти мр тве у жи вот? 
(XCII 2008: 176–177).

5.2. У Мо ли тва ма на је зе ру вла ди ка Ни ко лај бо га ти низ кон тек сту-
ал них си но ни ма ме та фо ри зо ва ним је ди ни ца ма ко је у основ ном се ман-
тич ком са др жа ју има ју по тен ци ја ла да раз ви ју се ман тич ку ре а ли за ци ју 
са пој мов ном вред но шћу ‘Бог’. Упо тре бом лек се ма До ма ћин, Ро ди тељ, 
Зи дар, По бед ник, Цар, Вла ди ка, Вођ, Бо га таш раз ви ја се кон цепт ко ји 
се при мар но оства ру је у ре ла ци ја ма Бог – Отац, Бог – Тво рац, Бог – 
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Па стир.21 По сто је ћи лек сич ко-се ман тич ки од нос мо же се тран спо но ва ти 
кон цеп ту ал ном фор му лом ‘Бог је чо век’. Ова кон цеп ту ал на фор му ла у 
пу ној је са гла сно сти са дог ма том о са пре би ва њу бо жан ске и људ ске при-
ро де у Хри сту, ко је су у ње му сје ди ње не не сли ве но, не из мен љи во, не раз-
де љи во, не раз луч но (Орос 4. ва се љен ског – хал ки дон ског са бо ра из 451. 
го ди не). Пре нос но ми на ци је са чо ве ка на Бо га под стак нут је ме та фо ри-
за ци јом ко ја је за сно ва на на ба зич ном ме та фо рич ном мо де лу ап стракт но 
(ре фе рент је Бог) → кон крет но (лек се ме са чо ве ком као ре фе рен том). У 
пој мов ну вред ност циљ ног до ме на укљу че не су не са мо се ме ко лек тив не 
екс пре си је, већ и се ме ко је про из и ла зе из хри шћан ског по и ма ња Бо га и 
ве ро ва ња да он је сте тво рац све га што по сто ји. Нај бли жи се ман тич ки ко-
ре спон ден ти Бо гу схав ће ном као твор цу22 у Мо ли тва ма на је зе ру је су Ро-
ди тељ23 и Зи дар, па и До ма ћин и Цар. Ода бра ним лек се ма ма у кон тек сту 
мо ли тве раз ви ја се кон цеп ту ал на фор му ла ‘Бог је чо век’. Лек се ме ће се 
ре а ли зи ва ти у са мо стал ној упо тре би или, че шће, у би нар ним кон струк-
ци ја ма са по се сив ном за ме ни цом мој, мо ја, мо је или у углав ном иди о ма-
ти зо ва ним лек сич ким спо је ви ма (Го спо дар Не бе сни). 

‘Бог је чо век’
Го спо дар Опро сти, Го спо де, и за по ве дај слу зи Тво ме!

Ка ко и сад крот ко гле даш и за по ве даш, као да Ти ниг да не са-
гре ших!
За по ве дај, Го спо да ру, и ши бај би чем, и по мо зи са ве сти мо јој 
ши ба ти ме. (XCIX 2008: 194)

*
И ср це ће се мо је ис пу ни ти не ис ка за ним ми ром не бе сним, и 
сла ви ће Бо га у хо ру са хе ру ви ми ма и се ра фи ми ма. И вра ти ће 
бо га то за јам ду ши и уму, јер ће их као рав но њи ма рав ном ме-
ром на гра ди ти.
И на пу ни ће ср це мо је слат ком љу ба вљу пре ма Го спо ду сво ме, 
и са жа ље њем и до бром во љом пре ма му че ћим се ду ша ма у 
све ту и у аду.
При ђи ми бли же, и још бли же, ве ли чан стве ни Го спо да ру мој. 
(XLVII 2008: 87)

*

21 Са по твр да ма у BK.
22 Пре ма Ла ле ви ћу, ство ри тељ, тво рац је на зив за Бо га ко ји је по ре ли ги ји ство-

рио све што се ви ди и не ви ди: Не мој ство ри те ља ти Бо га то ура ди ти (LA LE VIĆ 1974: 
62).  

23 Јед на од лек се ма у си но ним ном ни зу је сте Отац, на зив за Бо га као оца све га 
све та и свих љу ди и из раз Отац не бе ски, као из раз за Бо га, ко ји је отац не ба и зе мље и 
све га што се ви ди и што се не ви ди (LA LE VIĆ 1974: 62).
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Го спо дар 
Небесни

Го спо да ру мој, кле чим пред То бом и про сим ми лост. Охла ди ла 
се ве ра у све ште ни ка Тво јих, за то те мно ги љу ди не оку ша ју. И 
бо га та па ша Тво ја сто ји је два на че та. До бар па стир ов ца ма ни-
је до бар па стир љу ди ма. За што ме не оста ви, да бу дем до бар у 
ма лом, не го ме по ста ви да бу дем лош у ве ли ком? (LXXXI 2008: 
153)

*
Господару Небесни, прими душу моју за своју слушкињу. Гле, 
једина је слобода моја, да служим бољем од себе. (LXVIII 2008: 
123)

До ма ћин Од свих ро је ва рој љу ди од ла зи нај глад ни ји. Не за то, До ма ћи не, 
што Ти не маш је ла за љу де не го за то што они не по зна ју сво ју 
хра ну, па се оти ма ју с гу се ни ца ма о исти брст. (VI II 2008: 20)

*
Ду шо мо ја, пе ћи но веч но сти, не до пу сти вре ме ном раз бој ни-
ци ма да уђу у те бе и на ло же свој огањ у те би. Бу ди не ма, кад 
те ви чу. Бу ди не по крет на, кад уда ра ју о те бе. И стр пљи во че кај 
До ма ћи на сво га. За и ста до ћи ће. (XLI II 2008: 79)

*
За све богохулнике кајем се, што хуле на Тебе не знајући да хуле 
на Домаћина, који их одева и храни. (XXIX 2008: 54)

Ро ди тељ Кад и ја бе јах хар мо нич но тро ји чан у све том је дин ству као што 
си Ти од веч но сти у веч ност.
Кад и у ме ни бе ше ду ша у при ја тељ ству са све шћу и жи во том.
...
Кад и ја не има дох гра ни ца, ни ти ком ши ја, ни ти де о бе на ја и 
ти.
Ово се ћа ње не из бри ши, Ро ди те љу мој, но по ја чај.
Ми ло сти ви Ро ди те љу мој, из бри ши сва се ћа ња мо ја сем јед ног 
је ди ног. (XXX 2008: 56)

*
Не ма ро ди те ља на зе мљи. Ро ди тељ је на Не бу. 
...
На зе мљи су са мо ста ра о ци; и то је пре ве ли ка част. Да то вам је 
на ста ра ње нај дра го це ни је бла го, што Бог има. И то је пре ве ли-
ка част. (XCV 2008: 183)

*
Ка кво кр ште ње мо же опра ти мој стид од Те бе? Ка кво по ка ја ње 
мој грех пре ма Те би из гла ди ти? По мо зи ми, да се уни штим, да 
ме не ма, и да се по но во ро дом, као мла де нац без про шло сти. 
По мо зи ми, Ро ди те љу мој.
Свевишњи Родитељу мој, очисти живот мој и учини га жртвом 
на жртвенику Твоме. Кад бејах чобан јагањцима, плаках, кад 
хоћаху заклати једно јагње. Учини ме невиним као јагње и 
сагори ме на олтару Твоме. Кунем Ти се, нећу заплакати, 
Господе мој и Боже мој. (LXXXI 2008: 154)



ГОРДАНА ШТАСНИ: Номинације Бога у Молитвама на језеру … 307

Зи дар На у чи Зи дар прет ке ва ше, и вас са ме, да зи да те хра мо ве Ње му, 
јер су ва ма на по тре бу а не Ње му. 
Зи да ју ћи Ње му, ви зи да те Њи ме из се бе. Јер не мо же зе мља ни-
шта учи ни ти за Ње га без Ње га.
Зи да ју ћи нај бо ље Ње му ви по ка зу је те при мер ду ши сво јој, шта 
она тре ба у се би да зи да. (LXXXIX 2008: 171–172)

По бед ник Кад Ти до ђеш, до не ћеш ми да ро ве пре бо га те. С То бом, По бед-
ни че, до ћи ће ми и по бе да над сви ма до са да ма и бри га ма. С 
То бом ће до ћи све тлост, и здра вље, и сна га, и му дрост, и сва 
пу но ћа свих људ ских оче ки ва ња од по чет ка до кра ја вре ме на. 
(XXXI II 2008: 61)

Вођ Уста ни те гре шни ци и за је цај те пред Њим, јер је ди но Ње го ва 
ру ка не ба ца се ка ме ном на вас.
Уста ни те пра вед ни ци и бди те, јер Вођ ваш до ла зи вам.
...
Уста ни ва си о но и за бру ји пе сму Го спод њу, јер Го спод жи ви и 
бри жни за те бе, ушао је у те бе. ( XXVI 2008: 49–50)

Бо га таш Од ба ци ше љу ди Твој кра је у гол ни ка мен, јер им је су ви ше пре-
ве лик за њи хо ве ку ћер ке и ко ли бе. Од ба ци ше га без ум ни зи да-
ри, јер не зна ду, шта да поч ну зи да ти на ње му. Не мо гу да се 
до се те за бо рав ни, да си Ти зи дар, и да је сав по сао њи хов, да 
Те би не сме та ју у ра ду.
Су ви ше је ве лик Твој кра ју гол ник, и ди во ви се пла ше, да му се 
при мак ну. Го во ре: ако поч не мо на ње му, кад ће мо до вр ши ти?
Си ро та ни, ка ко их смрт пла ши од сва ког до брог по чет ка!
Ка ко их вре ме при мо ра ва на јед но днев не гра ђе ви не!
Пру жи ми бла го дат Тво ју, ду жу од сун ча них зра ка, Бо га та шу 
мој, и ја ћу се осме ли ти да ста нем крај од ба че ног ка ме на.
Гле, Ти си благодат. Спусти се и дигни ме. Одагнај смрт и време 
од мене, и ја ћу зидати с Тобом оно што земаљски дивови не 
смеју. (LXXXVIII 2008: 170)

Вла ди ка По зна дох, Го спо де, да сам и ја зе мља, у ко јој ти го риш и го во-
риш. По зна дох, Вла ди ко мој, да сам ја стра нац у се би са мом, а 
Ти до ма ћин и го спо дар. (LXXXI 2008: 154)

Па стир Ди жем ру ке к Те би, Па сти ру мој, но ру ке мо је не до се жу да-
ле ко. 
За луд се ов ца у ру пи про пи ње к вр ху; ако се па стир не са гне к 
њој, не ће се спа сти.
Благодат Твоја досеже даље од сунчаних зрака. Дохвати се руке 
моје, и изведи ме из тамнице. Само један зрак Твоје благодати – 
и дићу се на крила орловска. (LXXXVIII 2008: 168–169)
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Цар

Бе смрт ни 
Цар

Све тло сни 
Цар

Усред гра је и по ру ге људ ске уз ди же се мо ли тва мо ја к Те би, Ца-
ре мој и Ца ре ви но мо ја. Мо ли тва је та мјан, што без пре стан ка 
ка ди ду шу мо ју и уз ди же је к Те би, и при ги ба Те бе к њој.
Са гни се, Ца ре мој, да ти шап нем нај ми ли ју тај ну, нај тај ни ју 
Мо ли тву, нај мо ли тве ни ју же љу. Ти си пред мет свих мо ли та ва 
мо јих, све га иска ња мо га. Ни шта од Те бе не иштем, ва и сти ну, 
са мо Те бе. (XIX 2008: 37)

*
Као што Сун це не би ва без све тлих зра ка, та ко ни Цар ни је без 
ан ге ла сво јих, све тлих зра ка сво јих.
Без гра нич ност но сиш со бом, Ца ре мој, и без гра нич ност уно-
сиш у ду шу мо ју.
Веч но шћу си се огр нуо као пла штом, Ца ре мој, и тим пла штом 
огр ћеш ду шу мо ју. (LXXXV 2008: 163–164)

*
Кроз де цу гле да Цар за чу ђе но у вас, и че ка ва ше од го во ре. Ако 
од го во ри бу ду смр то но сни, Цар ће се по ву ћи из де це ва ше, и ви 
ће те се ста ра ти о ле ше ви ма.
Де ца и све ти те љи др же Те, Го спо де мој, оста ли се бун ту ју про-
тив Те бе. Де ца и све ти те љи су Тво је ку ша ње све та.(XCV 2008: 
184)

*
Тво ја сам књи га, Го спо де Ца ре мој, Тво је сам пи смо и спо ља 
и из ну тра. Са мо свет ме за мр ља сво јом не пи сме ном ру ком, те 
по стах не ја сан и не чи тљив.
Тво ја сам књи га, Го спо де Ца ре мој, и Тво ји су пе ча ти, ко ји ма си 
ме за пе ча тио као све ти њу сво ју. (XCVI II 2008: 189–190)

*
Где си Ти, ту је и цар ство не бе сно; и где је не бе сно цар ство, ту 
си и ти.
Бе смрт ни Ца ре, чуј те па ње је зи ка мо га; чуј пе сму мо ју, је ди ну 
жр тву је зи ка мо га:
Бла го сло ве но цар ство Оца и Си на и Све то га Ду ха, Тро сун ча ног 
Жи во та и Бла жен ства! Амин. (LXXXV 2008: 164)

*
Све тло сни Ца ре мој и Бо же мој, Те би се је ди ном мо лим и по-
кло ним. Из ли се у ме не као бу јан по ток у же дан пе сак. Са мо се 
Ти из ли, жи во твор на во до, ла ко ће он да тра ва ра сти по пе ску и 
бе ли ја гањ ци па сти по тра ви. (XIX 2008: 37)

Тво рац Кад се не чуј но уву че у ср це пра о ца ва шег же ља, да по зна ства-
ри ван Твор ца, ње гов лик ар хан гел ски по там ни као зе мља, и 
ње го ва ве ли чи на раз би се у сит ни це, – у вас, се ме ње го во. Јер 
по же ли, да по зна сит ни це, па се раз би у сит ни це, да би мо гао 
ући у сит ни це, и оку си ти их, и ис пи та ти их. (VI 2008: 17)

*
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Го спо де мој и Твор че мој, вас по ста ви чо ве ка, ка кво га Ти пр во 
ство ри. Ова кав ка кав је чо век ни је де ло Тво је. Ова кав ка кав је 
чо век је тво рац са мо га се бе. Име му је бо лест, – од куд би би ла 
бо лест у ру ка ма Тво јим? Име му је страх – од куд би страх мо-
гао до ћи од Не у стра ши вог? Име му је зло ба, – од куд би зло ба 
мо гла до ћи од Не зло би вог? (VI 2008: 18)

5.3. Дру гу гру пу но ми на ци о них је ди ни ца чи не лек се ме са кон цеп-
ту ал ном вред но шћу ‘Бог је онај ко ји да је Х’ Х = жи вот у Жи во то да вац, 
све тло у Све тло да вац, дар у Да ро да вац. Са се ман тич ко-де ри ва ци о ног 
аспек та на ве де не лек се ме пред ста вља ју ком по зи те на ста ле по мо де лу 
Ио + о + Го + су фикс ([-а]ц), са пр вим сло же нич ким де лом ко ји је у 
функ ци ји об је кат ске до пу не им пер фек тив ном гла го лу да ва ти. До от-
кло на у зна че њу лек се ме да ро да вац ко је се ре а ли зу је у кон тек сту мо ли-
тве до ла зи услед по ме ра ња зна че ња лек се ме у функ ци ји објек та – дар  
са оства ре ним зна че њем ‘све што је сам и имам’. 

Кон тек стом је усло вље но и ства ра ње спе ци фич ног зна че ња сло же ни-
ца ко је ни су по твр ђе не у РМС и РСЈ – Жи во то да вац24 и Све тло да вац. Оне, 
та ко ђе, ни су по твр ђе не у BK, те се с об зи ром на сли ке у ко ји ма се ја вља ју и 
лич ни тон вла ди ке мо гу сма тра ти ти кре а тив ним по ет ским из ра зом.

‘Бог је онај ко ји да је Х’
Да ро да вац Не за тр па вај те ср це сво је у има ње зе маљ ско, јер ће под зе-

мљом ис тру ли ти. По кло ни те ср це сво је Бо гу, – дар Да ро дав-
цу, и ва ше има ње би ће вам без о па сни роб уме сто опа сног го-
спо да ра. (LXIV 2008: 120)

*
Го спо де мој, је ди ни по сто је ћи, спа си мој ум од ова два па кле-
на гре ха.
Исти но мо ја, спа си ме од зло че сте са мо об ма не ума мо га.
Го спо да ру и Да ро дав че све га што је сам и имам, из ба ви ме од 
гор до сти, по ги би је без ум них и глу пих. (LXI II 2008: 119)

Жи во то да вац Та кав је на чин ра то ва ња Го спо да Све ви шње га са сво јим про-
тив ни ци ма.
Као де те Он је не мо ћан да учи ни зло. И не вра ћа зло злом, јер 
је пре си ро ма шан у злу. Он са мо са би ра сво је до бре да ро ве и 
од хо ди с њи ма од оно га, ко шкр гу ће зу би ма на њ. И оста вља 
Го спод не вер ни ке са ми ма се би. И они се рас па да ју као др во 

24 У РСЈ је по твр ђен при дев жи во то да ван ‘ко ји да је жи вот, жи во тво ран’. 
Де ри ва ци јом лек се ме Жи во то да вац по пу ње на је лек сич ка пра зни на у се ман-
тич ко-де ри ва ци о ном гне зду са мо тив ним при де вом жив. По ред при де ва, РМС 
бе ле жи и при лог (жи во твор но) и де а дјек тив ну име ни цу (жи во твор ност ‘жи-
вот на сна га’).



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА310

цр во точ но, из ко га је из и шла си ро ви на, и по чи јој гњи ло сти 
цр ви ту ма ра ју за хра ном, као по на пу ште ном до му.
Та ко би ва и с на ро дом, ко ји об ја ви рат Жи во то дав цу.
Ре кох сво ме на ро ду – за пам ти: та ква је по бе да Жи во то дав-
ца, и та кав је по раз без бо жни ка. (LXXXII 2008: 156)

Све тло да вац Уста ни те гре шни ци и за је цај те пред Њим, јер је ди но Ње го ва 
ру ка не ба ца се ка ме ном на вас.
Уста ни те пра вед ни ци и бди те, јер Вођ ваш до ла зи вам.
Уста ни те све зве зде и за и грај те, јер Све тло да вац ваш иде 
вам у по се ту. (XXVI 2008: 49–50)

Из ра зи та ан тро по цен трич на ди мен зи ја у про це су но ми на ци је Бо га 
из ра жа ва те жњу да се тран сце дент но ис ку ство из ра зи кон крет ним, ис ку-
стве но бли ским кон цеп ти ма од но сно ре чи ма. По све том Гри го ри ју Бо го-
сло ву, ме ста Све то га Пи сма, у ко ји ма се на ан тро по мор фи стич ки на чин 
го во ри о Бо гу,  не тре ба раз у ме ти бу квал но. „По Све том Пи сму, ве ли све ти 
Отац, Бог спа ва (Пс. 43, 24), бу ди се (Дан. 9,14), гне ви се (5 Mojc. 11, 17), 
хо да, и има Хе ру ви ме као свој пре сто (Ис. 37, 16). Али, зар је Бог ика да 
био под врг нут не мо ћи ма? Ка да си чуо да је Бог – те ло? Очи глед но је да се 
ту за ми шља не што че га у ства ри не ма. Јер, са о бра зно на шим пој мо ви ма, 
ми смо и Бож је на зва ли име ни ма, узе тим од нас са мих” (ДПЦ).

5.4. У Мо ли тва ма на је зе ру по све до чен је из бор лек сич ких је ди-
ни ца у функ ци ји име но ва ња Бо га са ап стракт ном кон цеп ту ал ном вред-
но шћу. Пре нос но ми на ци је са по ла зног на циљ ни до мен под стак нут је 
ме та фо рич ним ме ха ни змом, и то на ве о ма спе ци фич ној ре ла ци ји ап-
стракт но → ап стракт но.

‘Бог је жи вот’ То је Тво ја исто ри ја у мо јој ду ши, Го спо де, ту ма че жи во-
та мо га. Ни је ли исто ри ја мо је ду ше ту мач исто ри је све га 
ство ре но га, све га исит ње ног и све га ује ди ње ног? И Те бе, 
до мо ви но мо ја, и Те бе је – опро сти – ту мач ду ша мо ја.
До мо ви но мо ја, спа си ме од на ва ле ту ђи на ца на ме не.
Жи во те мој, са го ри све упљув ке смр ти на ду ши мо јој и на 
те лу мо ме. (XI 2008: 25)

*
Све тло сни Ца ре мој и Бо же мој, Те би се је ди ном мо лим и 
по кло ним. Из ли се у ме не као бу јан по ток у же дан пе сак. 
Са мо се Ти из ли, жи во твор на во до, ла ко ће он да тра ва ра-
сти по пе ску и бе ли ја гањ ци па сти по тра ви.
Са мо се Ти из ли у су хот ну ду шу мо ју, Жи во те мој и Спа-
се ње мо је. (XIX 2008: 38)
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‘Бог је 
спа се ње’

Са мо се Ти из ли у су хот ну ду шу мо ју, Жи во те мој и Спа се-
ње мо је. (XIX 2008: 38)

‘Бог је 
здра вље’

Кад се ка ја њем очи сти ду ша, бо лест иш че за ва са гре хом, 
и ти се усе ља ваш у ду шу, Ве чи то Здра вље мо је. (XXIX 
2008: 53)

‘Бог је исти на’ Го спо де мој, је ди ни по сто је ћи, спа си мој ум од ова два па-
кле на гре ха.
Исти но мо ја, спа си ме од зло че сте са мо об ма не ума мо га. 
Го спо да ру и Да ро дав че све га што је сам и имам, из ба ви ме 
од гор до сти, по ги би је без ум них и глу пих. (LXI II 2008: 119)

*
Ду ге су при че, пре ду ге; кра так је мо рал – јед но сло во. Ти 
си то сло во, сло ве сни Бо же. Ти си тај мо рал свих при ча. ... 
Кад име Тво је из ре чем, све сам из ре као, и ви ше не го све: 
Си ло и Исти но мо ја, по ми луј ме! (XI II 2008: 28)

‘Бог је 
му дрост’

Лу де раз го во ре во де љу ди чим се уда ље од Тво га при су-
ства, Му дро сти мо ја. 
Без вер ни ци го во ре о де ли ма, без дел ни ци го во ре о ве ри. И 
свак под ни шта ва оно што не ма, а оно што има те ла ли по 
па за ру. (LXXXI II 2008: 157)

*
Упра ви ср це мо је, Бла же на Му дро сти, и је зик ће се мој 
упра ви ти.
Упра ви ум мој, Бла же на Му дро сти, и је зик ће се мој упра-
ви ти.
При су ством Тво јим упра ви ду шу мо ју, и је зик ће мој за бо-
ра ви ти све за кле тве.
Шта вре ди, Бо же мој, да се оправ дам пред љу ди ма, а пред 
То бом да се окри вим? (LXXI II 2008: 136–137)

‘Бог је сна га’

‘Бог је сила’

Тво ја по се та, Сна го мо ја, до но си сна ге сва кој тва ри. ...
Сва ка ствар се пу ни си лом и сна гом, Го спо де пре пу ни до-
ба ра, ка да Ти до ђеш у по се ту. (XCVII 2008: 187) 

*
Си ло и Исти но мо ја, по ми луј ме! (XI II 2008: 28)

‘Бог је ле по та’
(раскош, 
красота)

Нем и не мушт осе ћам се, Рас ко ши мо ја, кад хо ћу да из ра-
зим по сто јан ство Тво је, и сву пу но ћу Тво ју. За то и мо лим 
сву ва си о ну, да клек не са мном и го во ри ме сто ме не, не мог 
и не му штог. (XXVI II 2008: 51)

*
Ве ра Те мо ја ви ди, Го спо де. Она је све тлост и даљ но вид 
очи ју мо јих.
Ве ра је ту га мо ја за То бом, кад си да ле ко од ме не, Кра со то 
мо ја. (XXXII 2008: 58)
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‘Бог је 
емо ци ја’
(љубав)

И гле дам Те бе, Љу ба ви мо ја, ка ко бдиш крај мно гих хи-
ља да уми ру ћих и че каш, да при зо ву име Тво је. И гле, не ке 
од њих ка ју се за сав сан жи во та и ва пи ју к Те би за по моћ.
Бла го сло ви, Го спо де, све по кај ни ке на смр ти, и ода зо ви се 
њи хо вом ва па ју. (LXXVI 2008: 143)

*
Кад име Тво је из ре чем, све сам из ре као, и ви ше не го све:
Љу ба ви мо ја, по ми луј ме! Си ло и Исти но, по ми луј ме! 
(XI II 2008: 28)

Иако се на из глед чи ни да но ми на ци ја Бо га лек се ма ма са ап стракт-
ним зна че њем ни је ан тро по цен трич ног ка рак те ра, у њи ма се мо жда још 
и ви ше ис ти че ан тро по цен трич ни прин цип јер се на ве о ма ком плек сном 
ап стракт ном пла ну укр шта ју или ко ег зи сти ра ју пој мов не вред но сти ко-
је об у хва та ју све оно што је из угла чо ве ка и ње го вог ис ку ства ег зи стен-
ци јал но, мо рал но, ду хов но, ин те лек ту ал но, пле ме ни то. 

5.5. Че сте су и син таг мат ске но ми на ци је са лек се ма ма Бог или Го-
спод као глав ним кон сти ту ен ти ма и де тер ми на то ром, кон гру ент ним атри-
бу том, ко ји се мо же са мо стал но упо тре бља ва ти као суп стан ти ви зи ра ни 
адјек тив (Adj + N [Бесмртни Бог/Господ], Бе смрт ни), као и но ми на ци ја 
би нар ним струк ту ра ма ко је су про ши ре не по се сив ном за ме ни цом. 

У кон струк ци ја ма упо тре бље ним у обра ћа њу и по све до че ним у Мо-
ли тва ма на је зе ру до след но се ја вља по се сив на за ме ни ца уз име ни цу Бог 
(Бе смрт ни Бо же мој), чи ме се ис ти че емо тив ни са др жај из ра за, ем па ти-
ја, бли скост, што се мо же сма тра ти дис курс ним обе леж јем или по сле ди-
цом жан ра. У син таг мат ским спо је ви ма адјек тив као за ви сни члан мо же 
би ти у пре по зи ци ји и пост по зи ци ји (Adj + N од но сно N + Adj).

Adj + N (Бог/ Го спод)

Жи ви Бог Не жа лим се на смрт, Жи ви Бо же, она ми не чи ни ни шта 
на жао. То је стра ши ло, ко је је чо век са мо ме се би ство-
рио. Ја че од све га на зе мљи смрт ме гу ра у су срет Те би. 
(XX 2008: 40)
Ти си прав да пра вед ни ка, Жи ви Бо же. Ње го ва прав да 
ни је у за ко ни ма људ ским, ко је љу ди хи тро пи шу и ле но 
ис пу ња ва ју. Тво је при су ство ње го ва је прав да, и сва ки 
Твој дах – ње гов нов за кон. (LXXXVI 2008: 164–165)

Бе смрт ни Бог Бе смрт ни Бо же мој, по гле дај ми ло сти во на јед ну до-
го ре ва ју ћу све ћу. И очи сти пла мен њен. Јер са мо чист 
пла мен ди же се к ли цу Тво ме, и ула зи у око Тво је, ко јим 
гле даш сав свет. (XX 2008: 40)
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Све тло бит ни Бог Осве тли ду шу мо ју, Све тло бит ни Бо же мој, и она ће 
се охра бри ти и осло бо ди ти од све та. И би ће си нов ска 
ду ша, ко ја ће уме ти иза тка ти си нов ско те ло, храм Си на 
Бож је га. (LXXVI II 2008: 147)

Све му дри Бог Све му дри Бо же мој, упра ви очи иза бра них Тво јих у пе-
ча те књи ге Тво је, да с мо ли твом че ка ју и с раз у ме ва њем 
чи та ју, кад Ти бу деш не чуј но и ла га но ло мио пе ча те тај-
ни. (XCVI II 2008: 191)

Све моћ ни Го спод Не стра ши те се оно га, ко се вас дво гу бо стра ши.
Ни је ли Све моћ ни Го спод ге не рал вој ске пра вед нич ке? 
За и ста је ма ла прав да оних, ко ји сто је уз Све моћ но га и 
стра ше се све не моћ них. (LXXX 2008: 150)

Гла со др жац Го спод Гла со др шче Го спо де, го во ри ја сни је кроз гла со но ше 
Тво је. 
Сун це ми го во ри о сја ју ли ца Тво га, а зве зде о хар мо ни ји 
би ћа Тво га. Иним је зи ком го во ри Сун це, а иним је зи-
ци ма го во ре зве зде, но сви је зи ци на ле ва ју се из истих 
гла сни ца. (XXVII 2008: 50)

N (Бог/Го спод) + Adj

Бог 
Свевишњи

Ако је те ло ва ше храм Бо га Све ви шње га, он да је Вас-
кр си тељ у ва ма, и вас кр се ње се ва ше до вр шу је. (XCII 
2008: 177)

Го спод 
Живи

Оно што је Го спод Жи ви у гро бо ви ма, оно ће вас кр сну ти 
у жи вот. 
Ни ко не мо же вас кр сну ти мр тве не го Го спод, и ни ко не 
мо же уста ти из мр твих осим Го спо да. (XCII 2008: 178)

Го спод Све ви шњи Бла жен ство сво је и мир свој опо зва ће Го спод к се би, и 
од ва шег не ми ра упла ши ће се из во ри и по бе ћи ће; и од 
не сре ће ва ше усах ну ће ло за у бр ду, и зе мља у по љу вра-
ти ће свој плод на траг зе мљи.Та кав је на чин ра то ва ња 
Го спо да Све ви шње га са сво јим про тив ни ци ма. (LXXXII 
2008: 156)

Го спод 
Небесни

Го спо де Не бе сни, отво ри слух ду ши мо јој, да се не оглу-
ши о са ве те по сла ни ка Тво јих. ... Умиј се и опе ри се; 
осве тли се и у све тло сти обу ци. Сми ри се на сред ус-
та ла са ног мо ра свет ског, и чу вај у се би са ве те про ро ка 
сво јих. Пре дај се бе сву Ви шње му, и ре ци све ту: не мам 
ни шта за те бе. (XLVI II 2008: 88–89)

Го спод 
Пребогати

Го спо де Пре бо га ти, из у мља вам се од чу да гле да ју ћи у 
ду шу сво ју. Ка кво си све бо гат ство на го ми лао у оскуд ни 
суд зе маљ ски! ... Где си Ти, ту је и цар ство не бе сно; и 
где је не бе сно цар ство, ту си и ти. (LXXXV 2008: 164)

Го спод 
Све ми ло сни

Го спо де Све ми ло сни, по гле дај у оне, ко ји гле да ју у Те бе, 
и упра ви ру ку њи хо ву, да кад пи шу по се би пи шу Тво је 
име и спо ља и из ну тра. (XCVI II 2008: 191)
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Го спод 
Свемоћни

Пре Тво је по се те, Го спо де, све је би ло ди мљи ви је од го-
ре ћег фи ти ља, и све не моћ ни је од па у ко вог тка ња.
Да ли ће не у ки отво ри ти очи и ви де ти раз ли ку? За све 
не у ке кле чим и мо лим се пред То бом, Го спо де Све моћ ни: 
отво ри им очи, да би ви де ли раз ли ку. (XCVII 2008: 189)

Го спод 
Лучезарни

Го спо де Лу че зар ни, и Ве чи то Де те у кри лу Све те Три-
а де, по мо зи ми не ви но шћу сво јом, нај ве ћом сна гом у 
сви ма све то ви ма, да се ро дим од Ду ха Све то га. 
Да не би као ка ме ни кип, ство рен овим све том, био раз-
лу пан и у ве тар раз ве јан. (LXXVII 2008: 145)

Го спод 
Светлосни

Го спо де Све тло но сни, ка ко се стра шљи во при пи ла ду-
ша мо ја уз тро шне точ ко ве. 
У сле пи лу сво ме ми сли, да ако с тих точ ко ва спад не, још 
ће мо ћи ни же па сти. Као да не сто је на истом пе пе лу и 
онај на др ве ту и онај под др ве том! (L 2008: 91)

Го спод 
Вишњи

У ко ли ко ви ду же ра ту је те про тив Ње га, у то ли ко се Он 
све не за др жа ни је из вла чи из вас. Из вла чи Го спод сво ју 
сна гу из вас, сво ју кра со ту, сво је здра вље, сво ју му дрост 
и сво је бла жен ство. То је на чин ра то ва ња Го спо да Ви-
шње га са сво јим про тив ни ци ма. (LXXXIII)

Ин вер зив ним рас по ре дом син таг мат ских кон сти ту е на та и че шћом 
упо тре бом мар ки ра не лек се ме Го спод по сти же се ви ши сте пен екс пре-
сив но сти пе снич ког из ра за. Ин вер зи ја је ти пич на за је зик лир ске по е зи-
је, ко ји је обич но из раз уз бу ђе ног ду хов ног ста ња и сна жне емо ци о нал-
но сти (RKT 1986: 273).

5.6. У Мо ли тва ма на је зе ру нај про дук тив ни је је име но ва ње Бо га 
суп стан ти ви зи ра ним адјек ти ви ма, ко ји се, као што смо ви де ли, у суп-
стан тив ним син таг ма ма ја вља ју као за ви сни члан. Пре ма Ко ва че ви ће вој 
про це ни, под тип ан то но ма зи је атри бу тив или атри бут → вла сти то 
име мно го је фре квент ни ји је од прет ход но на ве де них (ал тер на тив но 
за јед нич ко име → вла сти то име) (1999: 85). На стао је ре дук ци јом лич-
ног име на као над ре ђе ног чла на суспстан тив не син таг ме (нпр. све ви-
шњи Бог → Све ви шњи, све ви де ћи Го спод → Све ви де ћи). Адјек тив у 
функ ци ји за ви сног чла на син таг ме се ман тич ки се оса мо ста љу је и мор-
фо ло шки мо ди фи ку је, оства ру ју ћи та ко но ми на ци о ну функ ци ју пој ма 
чи ји је де но тат Бог. На и ме, но се ћа лек се ма ко ја је фор мал но по ти сну та 
из син таг мат ске кон струк ци је и да ље је при сут на у се ман тич кој струк-
ту ри суп стан ти ви зи ра ног адјек ти ва као но си лац свој ства ис ка за ног по-
и ме ни че ним при де вом. Та ко од „mi nor nog kon sti tu en ta ime nič ke sin tag-
me pri djev po sta je nje nim no si te ljem ko ji mo ra sam pre da ti oba vjest ci je le 
sin tag me” (HU DE ČEK 1992: 57). По ступ ком суп стан ти ви за ци је свој ство 
или осо би на не ко га или не че га до ла зи у пр ви план. Пре ма ре чи ма Л. 
Ху де чек, „ono o če mu je ri ječ opi su je se svo jom te melj nom, naj mar kant ni-
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jom oso bi nom”, што по твр ђу ју и на ши при ме ри. Пре ма Ко ва че ви ће вом 
схва та њу, ан то но ма зи ја пред ста вља „пи шчев или го вор ни ков свје стан 
из бор атри бу ти ва или атри бу та у функ ци ји ци је ле суп стан тив не син таг-
ме, тј. екс пли цит ну упо тре бу син таг мат ски под ре ђе ног чла на син таг ме 
и под ра зу ми је ва ју ће, али не ек спли ци ра но, лич но име ли ца на ко је се 
да ти атри бу тив или атри бут од но си” (1999: 86).

Ве ћи на суп стан ти ви зи ра них при де ва у но ми на ци о ној функ ци ји 
би блиј ског су по ре кла. Об ли ци нај моћ ни ји и нај све ти ји по све до че ни су 
у BK, али са дру га чи јом де но та ци јом,25 те не мо гу по слу жи ти као по твр-
да суп стан ти ви зи ра ног при де ва са Бо гом као де но та том.

Лек се ма Ре а ли за ци ја лек се ме у кон тек сту
Бе смрт ни Ве ли ка је ра дост ме ни смрт ном, ка да диг нем ка мен и гле дам 

трав ку, ка ко се ус пра вља и за зе ле ни.
Ни је ли Тво ја ра дост још ве ћа, Бе смрт ни, ка да диг неш ка-
мен, на ва љен од све та на ду шу мо ју, по гр бље ну и бле до ли-
ку? (LXXX VI II 2008: 169)

Све мо гу ћи26 На ко ле на, пле ме на и на ро ди, пред ве ли чан ством Бож јим. 
Па да те хи тро на ко ле на пред сво јим ха рам ба ша ма, а окле ва-
те па сти пред но ге Све мо гу ће га! (VI 2008: 17)

Пре пу ни По гле, ка ко је ла ко Пре пу но ме од ли ва ти, 
и Без гре шно ме от пу шта ти гре хе, 
и Здра во ме ле чи ти,
и Жи во то но сно ме мр тве вас кр са ва ти! (LXI 2008: 115)

Без гре шни
Здрав
Животоносни 
Неустрашиви Господе мој и Творче мој, васпостави човека, каквога Ти 

прво створи. Овакав какав је човек није дело Твоје. Овакав 
какав је човек је творац самога себе. Име му је болест, – од 
куд би била болест у рукама Твојим? Име му је страх – од 
куд би страх могао доћи од Неустрашивог? 
Име му је злоба – од куд би злоба могла доћи од Незлобивог. 
(VI 2008: 18)

Незлобиви

25 У BK се на во ди ту ма че ње „Ez 31.11 pre da doh ga u ru ke naj moć ni jem od svih 
na ro da; Ezr 7.28 i svih naj moć ni jih kra ljev skih či nov ni ka; naj sve ti ji se ja vlja kao atri but uz 
ime ni ce sa pro stor nim zna če njem (Ez 43.12 sav pro stor na o ko lo, bit će naj sve ti ja sve ti nja; Ez 
48.12 pri pa sti dio od to ga naj sve ti jeg pod ruč ja ze mlje), uz imen ce hram ili sve ti nja (2. Mak 
5.15 se dr znuo ući Hram naj sve ti ji na svem svi je tu)”.

26 У BK лек се ма све мо гу ћи по све до че на је у са мо стал ној упо тре би са не дво сми-
сле ном ре фе рен ци јом и као но ми на ци о но сред ство (Mu dr 7.25 dah si le Bož je, i čist od-
vir sla ve Sve mo gu ćeg; Job 27.13 ovo ba šti ni sil nik od Sve mo gu ćeg), али и са атри бут ском 
функ ци јом уз лек се му Го спод у син таг мат ском спо ју (2. Mak 3.22 su s jed ne stra ne sve-
mo gu ćeg Go spo da da).
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Најмоћнији Коме ћу бити послушан, ако нећу Најмоћнијем? Зар ће ме 
заваљени дићи, и самртници зар ће ме укрепити? 
Коме ћу бити послушан, ако нећу Најмудријем? Зар ће ме 
неуки научити, и незналице зар ће ми казати истину? Коме ћу 
бити послушан, ако нећу Најсветијем? Зар ће ме грешници 
сачувати, и крвници зар ће ми душу спасти? (XCIX 2008: 
193)

Најмудрији
Најсветији

Небодржни Пробуди к Себи све успаване душе, Господе, Небодржни, све 
успаване душе браће моје и народа мога! (LXXVI 2008: 143)

Сви посведочени супстантиви представљају поименичене придеве 
придевске деклинације, и то у одређеном придевском виду и сингуларној 
форми, што је и подразумевано када се зна носилац својства које је са-
држано у појмовној вредности супстантивизираног придева. У свим 
забележеним примерима још увек је доминантна атрибутска функција 
иако је придев преузео именичку функцију. Поименичени придев дакле 
остаје атрибут именице коју подразумева (HUDEČEK 1992: 61).

Предмет супстантивизације у оквиру нашег жанра обично 
јесте придев у финкцији епитета, попут лексема Вишњи, Свевишњи, 
Превишњи – назива за Бога који је на висинама, који је над свим висина-
ма, како уче религије, или Свезнајући, Свемогући, Свевидећи, Бесмртан 
као назив за Бога који све зна, све може, све види или који је бесмртан 
(LALEVIĆ 1974: 62). 

Супстантиви посведочени у Молитвама на језеру имају наглашену 
стилску вредност јер нису део синонимног низа који образују лексеме 
са појмовном вредношћу ‘највише натприродно биће које је створило 
материјални и духовни свет и које управља њиме’, а у самим молитвама 
су ниске, претежно јединачне фреквенције. 

Атрибути Бога наводе се у православној догматици: „Да је Он бес-
почетан, бесконачан, вечан, нестворен, неизмешьив, прост, невидљив, 
неопишьив, неограничен, непостижан, добар, праведан, свемогућ, 
сведржитељ, свевидећ, промислитељ,...то ми и знамо и исповедамо...” 
(ДЦП) и то се, нормално, у језику рефлектује. И као кључну мисао исти-
чемо следеће: „Ми не можемо ни рећи ишта о Богу, нити чак помислити 
изван онога што нам је сам Бог рекао, казао и открио у Божанским Пис-
мима Старог и Новог Завета” (ДЦП). 

6. ЗАКЉУЧАК. Анализом номинационих јединица са Богом као де-
нотатом  које су употребљене у Молитвама на језеру само је донекле 
илустрована вештина писања владике Николаја Велимировића. Мо-
литва као део религиозног чина није само предмет литургике, већ и 
комуникологије, као специфична комуникативна манифестација. Мо-
литва је предмет интересовања теорије књижевности, као изразито 
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лирски жанр, са религиозном мотивацијом и садржајем у виду песнич-
ког обраћања Богу и анђелима и светим лицима као објекту култа. У 
молитвама, дакле, коегзистира религиозна, комуникативна и уметничка 
(поетска) димензија. Иако је за молитве карактеристичан висок степен 
задатости форме у виду постојања устаљених језичких структура, мо-
литве владике Николаја Велимировића у значајној мери одраз су инди-
видуалног стила високе књижевноуметничке вредности.

Главни предмет интересовања у овом раду јесте семантич-
ко-лексиколошка интерпретација различитих феномена везаних за 
концептуализацију и номинацију појмовне вредности садржане у лексе-
ми Бог. Анализа појмовне интерпретације лексеме Бог у општем и тер-
минолошком речнику указује на подједнак значај дифернцијалних сема 
високог ранга и потенцијалних сема у структурирању њеног значења 
као лексеме општег фонда, али и као термина.

С обзиром на семантички садржај лексеме Бог сагледане су и њене 
могућности успостављања парадигматских односа. Као специфичност 
издвајамо способност ове речи да успоставља синонимијске релације 
двојаког типа: а) у низу са апсолутним и б) у низу са контекстуалним 
синонимима. 

Употребљене номинационе јединице са Богом као денотатом у Мо-
литвама на језеру типични су примери антономазије (прономинације). 
Апсолутни и контекстуални синоними са концептуалним вредности-
ма ‘Бог је човек’ (Господар, Домаћин, Родитељ, Зидар, Цар, Побед-
ник, Вођ, Богаташ, Владика, Пастир, Творац), ‘Бог је онај који даје 
Х’ (Животодавац, Светлодавац, Дародавац), као и оне са концеп-
туалном вредношћу апсолутног добра, врлине и љубави (‘Бог је Х’, 
Х је живот, спасење, здравље, истина, мудрост, снага, сила, лепота) 
једнолексемске су јединице које припадају посебном антономазијском 
подтипу алтернативно заједничко име → властито име. Сличан 
структурно-семантички тип представљају номинационе јединице на-
стале супстантивизацијом адјектива, који је често у функцији зависног 
члана супстантивне синтагме: атрибутив или атрибут → властито 
име (Бесмртни, Свемогући, Препуни, Безгрешни, Здрав, Животоносни, 
Неустрашиви, Незлобиви, Најмоћнији, Најмудрији, Најсветији, Небод-
ржни). Такође је и номинација синтагматским спојевима са лексемам 
Бог или Господ продуктивна. 

Као општи закључак може се навести да је избор лексема у 
номинационој функцији Бога у Молитвама на језеру, с једне стране, 
условљен догматичким учењем о суштини Бога, а са друге стране, у 
случајевима који само у контексту денотирају Бога, ауторовом намером 
и потребом да истакне оне особине које он сматра у датом контексту 
примарним обележјем Бога. 
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Гордана Штасни

НОМИНАЦИИ БОГА В МОЛИТВАХ НА ОЗЕРЕ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ВЕЛИМИРОВИЧА

Р е з ю м е

В предлагаемой работе молитвы епископа Охридского и Жичского Николая 
Велимировича (1881–1956) рассматриваются с религиоведческого и функционально-
стилистического аспектов, с особым учетом их лирических и поэтических качеств. 
Несмотря на факт, что для жанра молитвы, в общем, характерна высокая степень 
заданности формы в виде наличия устойчивых языковых структур, молитвы владыки 
Николая Велимировича в значительной мере отражают индивидуальный стиль автора с 
присущими ему высокими литературно-художественными ценностями.

Главным предметом рассмотрения в предлагаемой работе является 
семантико-лексикологическая интерпретация различных феноменов, связанных с 
концептуализацией и номинацией понятийной ценности, содержащейся в лексеме Бог 
из перспективы когнитивной лингвистики, с учетом факта, что вера является одной из 
типичных целевых сфер. Анализ понятийной интерпретации лексемы Бог в общем и 
терминологическом словаре указывает на тождественное значение дифференциальных 
сем высокого ранга и потенциальных сем в структуировании ее значения как лексемы 
общего фонда, с одной, но и как термина, с другой стороны. Лексема Бог подвергается 
анализу в синонимических отношениях двух типов: а) в рамках ряда с абсолютными 
синонимами и б) в рамках ряда с контекстуальными синонимами. Большинство 
синонимов восходит к библейским источникам (абсолютные синонимы), в то время, 
как среди контекстуальных синонимов можно выделить и такие, которые связаны с 
творческой индивидуальностью автора. 

Использованные номинационные единицы с Богом в качестве денотата в 
Молитвах на озере являются типичными примери антономазии (прономинации) разных 
структурно-семантических типов: 

1) однолексемная номинация:
а) альтернативное  имя нарицательное →  имя собственное (Господь, Творец и 

под. → Бог);
б) атрибутив или атрибут → имя собственное (Всемогущий, 

Преизбыточествующий, Безгрешный, Здоровый, Живоносный, Могущественнейший, 
Мудрейший, Небодержный Незлобивый, Святейший).

2) номинация перифрастическими конструкциями, преимущественно суб-
стантив ными словосочетаниями с согласованным определением и лексемами Бог или 
Господь (Бессмертный Бог; Всемогущий Господь).

Автор приходит к выводу, что отбор лексем в номинационной функции Бога в 
Молитвах на озере, с одной стороны, обусловлен догматическим учением о сущности 
Бога, а с другой, в случаях, которые только в контексте деннотируют Бога, интенцией 
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и потребностью автора особо подчеркнуть те свойства, которые он в данном контексте 
считает первичным свойством Бога. 
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Наталья Всеволодовна Яблоновская

РОЛЬ БИБЛЕИЗМОВ В ПОЗДНЕЙ
ПУБЛИЦИСТИКЕ И. А. БУНИНА

В статье рассматриваются структурно-семантические виды библеизмов и 
их роль в поздней публицистике И. А. Бунина.

Ключевые слова: Бунин, публицистика, библеизмы.

Публицистика Бунина эмигрантского периода до настоящего вре-
мени остается наименее изученной частью творческого наследия писа-
теля. Данная ситуация легко объяснима политически: в СССР ни одно 
произведение Бунина, выражающее идейную позицию представителя 
«белого движения», не могло претендовать на публикацию. Долгое вре-
мя «замолчанный Бунин» исследовался только в эмиграции ‒ С. Кры-
жицким (КРЫЖИЦКИЙ 1973; 1986), Ю. Мальцевым (МАЛЬЦЕВ 1994) и др. 
Советские же ученые не могли не только честно писать о содержании 
«белой» публицистики, но и проявлять открытый интерес к самому 
факту ее существования.

В постсоветской России отношение к публицистике русской эми-
грации кардинально изменилось, но и после этого внимание издателей 
и исследователей долгое время было сосредоточено на знаменитых 
дневниках Бунина «Окаянные дни». И лишь в 1998 г. году под эгидой 
Института мировой литературы им. А. М. Горького Российской Акаде-
мии Наук вышел сборник всех выявленных на сегодняшний день пу-
блицистический статей И. А. Бунина за период с 1918 по 1953 год. 

Однако ни выход указанного издания, ни публикация сборников 
«И. А. Бунин: pro et contra» и «И. А Бунин. Новые материалы» не из-
менили общей картины тематических приоритетов исследователей. В 
общем потоке буниноведения последних лет можно назвать лишь не-
сколько работ, посвященных эмигрантской публицистике, и в первую 
очередь, вступительные статьи О. Н. Михайлова (1992; 2000), предваря-
ющие издания «неизвестного» Бунина, диссертационные исследования 
Н. В. Мочаловой (2001) и О. В. Скроботовой (2006). 
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Такая диспропорция в интересе исследователей к разным пластам 
бунинского творчества тем более удручает, что публицистика Бунина 
неразрывно связана с его художественным творчеством, многие аспек-
ты которого она предваряет, объясняет, концептуализирует. Невозмож-
но, на наш взгляд, полностью понять Бунина-художника, не узнав глу-
боко Бунина-публициста. Об этом пишет и О. Н. Михайлов: «Из эми-
грантской публицистики Бунина выросло многое, позднейшее: ряд его 
рассказов; “Воспоминания”, вышедшие в Париже в 1950 году; неокон-
ченная книга “О Чехове” и даже “Освобождение Толстого”» (МИХАЙЛОВ 
2000: 5).

Одной их точек пересечения художественного творчества и пу-
блицистики Бунина революционного и постреволюционного периодов 
стали библеизмы, к которым писатель обращается не просто заметно 
чаще, нежели в предшествующие годы, а умышленно акцентирует это 
обращение. 

Опираясь на предшествующие исследования, под библеизмами 
мы понимаем «многочисленные цитаты из Библии, реминисценции и 
аллюзии, встречающиеся в произведениях писателей» (КАРПЕНКО 1995: 
64), которые «способствуют возвращению преемственности в духовной 
жизни русского народа, пробуждению нравственности и исторической 
памяти» (СУПРУН 1995: 16). 

Несмотря на то, что христианская проблематика в творчестве Бу-
нина неоднократно становилась предметом исследований (ИЛЬИН 1996; 
ДУНАЕВ 2003; КАРПЕНКО 1995; 2005; АГАФОНОВА 2009), библеизмы в пу-
блицистике писателя еще не привлекали к себе отдельного внимания 
исследователей.

И если христианская составляющая в творческом наследии Буни-
на, по мнению большинства исследователей, выглядит «осложненной» 
и другими источниками религиозной мысли, и «народным» правосла-
вием («двоеверием»), то в бунинской публицистике она отличается го-
раздо большей определенностью и чистотой осознанного выбора.

Сознательное увеличение частоты использования библеизмов в 
эмигрантском творчестве Бунина, несомненно, было реакцией на по-
рожденную революцией «социопсихологическую атмосферу жизни «от 
нуля», отказа от выработанной столетиями формы духовной и социаль-
ной практики, поиска путей кардинального обновления во всех обла-
стях человеческого бытия и сознания» (САВЕЛЬЕВА 1999: 113), привед-
шую к мутациям и болезни языка: засилью канцеляризмов, алогизмов и 
местных слов, искажению антропонимических традиций, насилию над 
традициями национальной топонимики, отказу от церковной лексики и 
фразеологии. 
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В речи «Миссия русской эмиграции», произнесенной в Париже 16 
февраля 1924 г., Бунин громко заявил о своей охранительной позиции: 
«Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это нечто 
заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посиль-
ные борцы за вечные, божественные основы человеческого существо-
вания, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся» (БУНИН 
2000: 149). Эти слова в полной мере отражают и позицию Бунина по 
отношению к «дару священному» ‒ речи. 

В годы революции Бунин стал свидетелем стремительного сниже-
ния речевой культуры – свидетелем неравнодушным, страстным, непри-
миримым. Еще в «Окаянных днях» он замечал, как параллельно револю-
ционным преобразованиям видоизменяется, мутирует, «ломается, боле-
ет» язык, отчуждается родное слово: «В русской литературе еще вчера 
были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни “проклятые монголы“» 
(БУНИН 1992: 65). Для писателя был нестерпим «большевистский жар-
гон», он страдал от «обилия новых и высокопарных слов», болезненно 
переживал «распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука, 
веса»: писатель Осипович вместо «отнюдь, нет» отвечает: «Отнюдь», 
– «не понимает разницы», «Известия» пишут: «Лишь бы избавьте нас 
от кадетов», мужик называет свою всеядную собаку «съедобной» и т.д. 
(БУНИН 1992: 93‒94). Отношение к этому «руссейшему» языку Бунин 
выразил в статьях «Российская человечина», «Инония и Китеж», «Вер-
сты», «Страшные контрасты», «Записях (О современниках)» и др. По его 
мнению, «в страшной современности, где возобладал «киргиз», не найти 
спасительных указаний, русское слово почти умолкло в этой печенеж-
ской степи, где высится Тмутараканский Болван» (БУНИН 2000: 164). 

В извращении народного языка, замене его «новым» Бунин ви-
дел решение основной политической задачи большевистской власти 
– уничтожить старую Россию с ее историей и традициями. Как одно 
из проявлений этого процесса он рассматривал вошедшее в пореволю-
ционные годы в моду переименование городов и населенных пунктов, 
включая замену самого названия страны. «Можно было претерпеть 
ставку Батыя, но Ленинград нельзя претерпеть», – заявляет Бунин в 
речи «Миссия русской эмиграции (БУНИН 2000: 153). «Хотят, чтобы я 
любил Россию, столица которой – Ленинград, Нижний – Горький, Тверь 
– Калинин, – по имени ничтожеств», – вторит он себе в «Дневниках» 
(МАЛЬЦЕВ 1994: 397).

Такой же идеологической задачей «новой» власти, как переиме-
нование крупнейших городов России, стало наступление на церковную 
лексику, призванное уничтожить само религиозное мировоззрение. По-
казательны в этом отношении слова М. Горького, призвавшего бороться 
даже не с самой лексикой православия, а с тем сакральным, вневремен-
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ным смыслом, который она выражает: «Теологи насорили очень много 
слов, осмысленных ложью: бог, грех, блуд, ад, рай, геенна, смирение, 
кротость и т.д. Лживый смысл этих слов разоблачён, и хотя скорлупа 
некоторых – например, слова ад – осталась, но наполняется иным, уже 
не мистическим, а социальным смыслом. Остаются в силе такие цер-
ковные словечки, каковы: лицемерие, двоедушие, скудоумие, лихоим-
ство и множество других словечек, коими, к сожалению, утверждает-
ся бытие фактов. Поэтому один из корреспондентов моих, утверждая 
«необходимость изгнать из языка церковнославянские слова», стреляет 
мимо цели: изгонять нужно прежде всего постыдные факты из жизни, 
и тогда сами собою исчезнут из языка слова, определяющие эти факты» 
(ГОРЬКИЙ 1953: 165). 

В ответ на это «разрушение скрижалей» Бунин публично отрека-
ется от России безбожной: «…Есть еще нечто, что гораздо больше даже 
и России и особенно ее материальных интересов. Это – мой Бог и моя 
душа. “Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!” <…> Святой 
Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и для нее не со-
гласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мучениче-
скую смерть. Говорили – скорбно и трогательно – говорили на древней 
Руси: “Подождем, православные, когда Бог переменит орду”. Давайте 
подождем и мы. Подождем соглашаться на новый “похабный” мир с 
нынешней ордой» (БУНИН 2000: 155). 

В противовес новоязу пролетарских писателей Бунин приводит 
язык своих набожных дворовых, употреблявших много церковнославя-
низмов и старинных слов: «ливан» (ладан), «Краниево Место» (Голго-
фа), «дщица» (малая дощечка), «орлий» (орлиный), «седатый» (седой), 
«пядница» (маленькая иконка, в пядь), «кампан» (колокол), «село» (в 
смысле: поле), «не надобе» (так писалось еще в Русской Правде: «не 
надобе делать того»), «Египет-град», «младшие» (меньшие) колокола, 
«стоячие образа» (писанные во весь рост), «оплечные образа», «много-
градный край», «средидневный жар», «водовод» (вместо, водопровод), 
«паучина» (паутина), «безлетно» (вечно), «дивий» (дикий, лесной), 
«лжа» (ложь), «присельник» (пришлец, иноземец), «вар» (солнечный 
жар), «рядиться» (наряжаться) (БУНИН 2000: 378). 

Характерно, что даже спустя десятилетия Бунин не перестал вну-
тренне сопротивляться безбожию жителей «новой» России. Так, во вре-
мя Второй мировой войны писатель неоднократно видел в Грассе со-
ветских военнопленных, о чем писал 23 ноября 1944 года Б.К. Зайцеву: 
«Когда Бог даст нам свидеться, расскажу о пленных – их у нас было в 
гостях немало (еще при немцах). Некоторые в некоторых отношениях 
были настолько очаровательны, что мы каждый раз целовались с ними, 
как с родными, да они и сами говорили нам с Верой: “Папаша, мамаша, 
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никогда вас не забудем. Вы нам родные!”. А очаровательней все был 
один татарин – такое благородство во всем, такое высокое почтение к 
возрасту, к чести, к порядку, ко всему Божескому, - там Коран истинно 
вошел в плоть и кровь. А некоторые другие, при всем своем милом, все 
таки поражали: подумайте – о Христе, например, настолько смутное 
представление, что того и гляди (без всякого интереса) спросят: а кто, 
собственно, был этот Христос?» (МАЛЬЦЕВ 1994: 397).Обращает на себя 
внимание то, что на фоне безверия советских русских Бунин восхища-
ется высокой духовностью приверженца ислама.

По Бунину («Голубь мира», «Миссия русской эмиграции»), конец 
России наступил не из-за социально-политических катаклизмов, а из-
за разрушения духовных основ, когда погасли лампады над гробницей 
Преподобного Сергия и закрылись врата его Лавры – «без этих лампад 
не бывать русской земле» (БУНИН 2000: 152).

По ряду содержательно-формальных признаков многие речи, об-
ращения, статьи, произнесенные и написанные Буниным в эмиграции, 
максимально приближены к христианскому жанру проповеди: пропо-
веди-поучению, проповеди-сообщению и даже отчасти проповеди-про-
рочеству и проповеди-агитации. Используемые Буниным традиции 
проповеднической литературы не прошли незамеченными даже его 
критиками, хотя и дали возможность представителям леводемократи-
ческой эмиграции упрекнуть писателя в необоснованных претензиях на 
пророческий сан (ГОЛОСА 1924).

Убеждение в том, что «старая» Россия может воскреснуть только 
через веру, приводит Бунина к критике атеистически-безответственной 
позиции дореволюционной интеллигенции. «И подумать только, что 
прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в 
церкви только на похоронах! Умер член редакции, заведующий стати-
стикой, товарищ по университету или по ссылке... И в церкви была все 
время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить. А покой-
ник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жиз-
нью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном 
лимонном лбу!», − пишет Бунин в «Окаянных днях» (БУНИН 1992: 126).  

Вполне закономерным является и то, что из своего добровольно-
го изгнания писатель воспринимает царскую Россию через библейский 
образ утраченного рая: «Была Россия, был великий, ломившийся от 
всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим 
семейством, созданный благословенными трудами многих и многих по-
колений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, 
что называется культом и культурою» (БУНИН 2000: 150‒151). 

Проводя библейские параллели, писатель сравнивает октябрьскую 
революцию с Апокалипсисом, а в падении России усматривает предо-
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стережение всему миру и пророчествует: «И если все это соединить в 
одно – и эту матерщину, и шестилетнюю державу бешеного и красного 
маньяка и его высовывающийся язык, и его красный гроб, и то, что Эй-
фелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а 
нового Демиурга и о том, что Град Святого Петра переименовывается в 
Ленинград, то охватывает поистине библейский страх не только за Рос-
сию, но и за Европу» (БУНИН 2000: 153). Ленина же он именует плане-
тарным злодеем, который «весь мир призывал в грязь топтать совесть, 
стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа» 
(БУНИН 2000: 151).  

Но какими бы мрачными не были бунинские пророчества, вера в тор-
жество Божьих заповедей и в возрождение России не оставляет писателя 
ни на минуту. «Се Аз восстану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину 
моря…», – цитирует Бунин Книгу Иезекииля (26: 2; 28: 22) и заключает: 
«И на Содом и Гоморру, на все эти Ленинграды падет огнь и сера, а Сион, 
Селим, Божий Град Мира пребудет во веки» (БУНИН 2000: 153). 

Как неоднократно отмечали исследователи, для бунинского твор-
чества в целом характерен «взгляд с позиции Вечности». И бунинская 
публицистика не является исключением. При всей своей злободневной 
актуальности, она обращена одновременно к вечным проблемам − люб-
ви, добра, правды, долга, ответственности, а потому наряду с социаль-
ным ракурсом в ней необходимо учитывать значимость философского 
начала. Конфликт «старой» и «новой» России писатель воспринимает 
как проявление извечной борьбы добра и зла, Христа и Антихриста, со-
бытия настоящего рассматривает сквозь многовековую толщу истории. 
Ленин для Бунина – «московский Антихрист», Иуда, Каин и Батый, но-
вый Навуходоносор. Новые «хозяева» России – орда, «проклятые мон-
голы», Гришки и Емельки (имеются в виду Е. Пугачев и Г. Отрепьев). 
Мир, «одержимый еще не бывалой жаждой корысти и равнением на 
толпу» – Тир и Сидон, Содом и Гоморра. Революция в России – знак 
Апокалипсиса для всего мира. 

С точки зрения структурно-семантической библеизмы в поздней 
публицистике Бунина можно распределить по следующим группам:

1) библеизмы-топонимы, функционирующие в образном переос-
мыслении: Вавилон (город чудес, многолюднейший из всех, ‒ золотой 
город, слава царств, красота Халдеи, который, согласно пророческим 
предсказаниям, сделался грудой развалин, жилищем шакалов, ужасом и 
посмеянием ‒ городом без жителей), Содом и Гоморра (в значении «по-
рочные города», Бытие. 19; 24‒28), Тир (название древнего знаменито-
го финикийского города, на который многократно указывается в Свящ. 
Писании; роскошь, нечестие и идолопоклонство тирян неоднократно с 
особой силой обличались пророками, предсказывавшими за это конеч-
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ную гибель Тира (Исайи ХХIII, 1, Иер. XXV, 22, Амос I, 9‒10, Иезек. 
XXVI, 2 и др.) и Сидон (Быт. X, 19, ХLIХ, 13 и др. Мф. XI, 21, Деян. 
XXVII, 3) ‒ древнейший, богатейший и знаменитейший финикийский 
город; счастливая и роскошная жизнь сидонян довела их до беспечно-
сти и нечестия, на что указывается в кн. Судей (ХVIII, 7); о судьбе Си-
дона существует много пророчеств (Ис. ХХIII, 4‒18, Иер. XXV, 17‒38, 
Иезек. ХХVIII, 21‒24), Эдем (райский сад, место первоначального оби-
тания людей: (Быт.2:8; 10‒14), Сион (самым южным из холмов, на кото-
рых был построен Иерусалим; указанное название иносказательно при-
лагается к Церкви, как к земной так и к небесной, как к живому Храму 
Иеговы (Ис. II, 3, Евр. XII, 22, Откр. XIV, 1)) и т.д.;

2) библеизмы-антропонимы (имена подвижников христианства, 
пророков, святых апостолов, имена героев Священного Писания и про-
тивников веры, а также названия их атрибутов): Христос, Иуда (символ 
предателя), Варавва (известный преступник в Иерусалиме, содержав-
шийся в темнице за возмущение и убийство и освобожденный иудея-
ми вместо Иисуса Христа), Каин (символ жестокого кощунственного 
убийцы) и Авель (символ безвинной жертвы), Иов (символ страдальца), 
Иегова, антихрист, пророки Иеремия и Исайя, Моисей и др.; 

3) наименование Верховного Божества, Всевышнего Творца и его 
производные (Господь, Бог);

4) наименования понятий и живых существ, обозначающих бо-
жественные начала (рай, райский, душа) и существ, противоположных 
Божественному началу (ад, дьявол, дьявольский, геенна огненная), а 
также языческие понятия (идолы, кумиры);

5) наименования церковных праздников, обрядов, таинств и их 
производные (Страстная, Рождество, рождественский, причащение, по-
каяние, погребение, исповедь, молитва, икона и т.д.), а также упомина-
ние о культе почитания креста (целование креста), культе икон, культе 
святых (Сергий Радонежский и Дмитрий Ростовский), культе святых 
мест (Троице-Сергиева Лавра);

6) наименования религиозной атрибутики, название частей Би-
блии (крест, икона, клобук, алтарь, Евангелия и т.п.);

7) библеизмы-устойчивые сочетания: «козел отпущения» (Лев. 
16:21–22), «власть тьмы» (Лук. 22,53), «голубь мира» (Быт. 8,11), «от 
лукавого» (Матф. 5,37), «притча во языцех» (Втор. 28,37), «Святая свя-
тых» (Исх. 26,33), «соль земли» (Матф. 5,13), «тридцать сребреников» 
(Матф. 26,15);

8) библеизмы-афоризмы: «господь знает, что творит» (Деяния 
8:1‒3); 

9) этикетные формы (Боже мой, Слава Богу);
10) цитаты из Библии. 
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Трагическим событиям новейшей истории России Бунин находит 
библейские параллели в словах великих пророков Исаии, Иова, Иере-
мии. Судьба России после октябрьских событий ассоциируется у Буни-
на с историей богатого, справедливого и благочестивого Иова («Книга 
Иова»),  которого постигли несчастья, болезни и нищета: «Ибо воис-
тину страшная повесть Иова стала нашей повестью», ‒ пишет Бунин 
в публицистической статье «Не могу говорить» (БУНИН 2000: 24). Как 
известно, несмотря на все испытания, Иов оставался благочестивым и 
верил в справедливость Бога, за что был вознагражден возвратом его 
прежнего счастливого состояния. Страстное же слово Бунина лишено 
спокойствия и веры в высшую справедливость: «Если продлится мой 
срок, может быть, душа моя, перегорев в этом злом огне, вновь взглянет 
с высоты на все то земное, низкое и подлое, грязное и кровавое, чем 
так больно живу я теперь. Но пока я живу им, как страстно хочется по-
рою проклясть день рождения своего! Да, ‒ “вне селения”, вне челове-
ческого существования, на пепле пожарища, на гноище предградия, за 
пределом всего, чем дышал когда-то, за стенами разрушенного и опога-
ненного Сиона… Какими словами и к кому взывать с этого гноища? К 
Небу, к Вечному? “Но не ответит мне Бог!” К человеку, к ближнему? Но 
уж если что гибнет, исчезает с лица земли в наши дни, так это прежде 
всего вера в этого ближнего» (БУНИН 2000: 24).

Правда пророка-обличителя Исайи ближе Бунину-публицисту. По 
мотивам 3-й главы «Книги пророка Исайи» Бунин написал стихотворе-
ние, озаглавленное позднее «Из книги пророка Исайи». Его он цитиру-
ет в статье «Не могу говорить» и далее описывает страшные картины 
запустения из «Книги пророка Исайи» (34:13, 14): «И зарастали дворцы 
их колючими растениями, крапивою и репейником — твердыни их; и 
были они жилищем шакалов, пристанищем страусов; и звери пустыни 
встречались в них с дикими кошками, и демоны перекликались друг с 
другом…» (БУНИН 2000: 25). Тем не менее, в пророчествах Исайи Бунин 
находит и слова утешения: «Вот темнота покроет землю. А над тобою 
воссияет Господь и Слава Его явится на тебе» (БУНИН 2000: 27), – от-
вечает он словами из Библии (Исайя, 60:2) на один из вопросов анкеты 
«Южного слова» о Добровольческой армии..

Еще один великий изобличитель пороков, к которому апеллиру-
ет Бунин, – пророк Иеремия. В публицистических комментариях «Не-
сколько слов английскому писателю» и «Об Эйфелевой башне» Бунин 
иронически использует слово «иеремиада» для обозначения обвини-
тельных речей большевиков и их сторонников. К самому же пророку 
писатель обращается для подтверждения своих трагических предчув-
ствий (например, он цитирует «Книгу пророка Иеремии» (6:3) в статье 
«Не могу говорить»). 
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Таким образом, библеизмы в текстах бунинской публицистики вы-
полняют несколько функций: 1) подчеркивают связь с теми основами, 
духовными национальными традициями, первостепенность которых 
подчеркивается содержанием публицистических текстов; 2) придают 
сказанному большую значимость, экстраполируя на авторские оценки 
и суждения авторитет Библии, и, таким образом, усиливают публици-
стическое воздействие; 3) являются свидетельством непрерывных ли-
тературных традиций (связью с прозой Л. Толстого, Ф. Достоевского, 
Н. Лескова и др.); 4) играют роль контраргумента в полемике с атеисти-
ческой культурой «новой» России.
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Наталија Всеволодовна Јаблоновска

УЛОГА БИБЛЕИЗАМА У ПОЗНОЈ ПУБЛИЦИСТИЦИ И. А. БУЊИНА

Р е з и м е

У раду се анализирају ставови И. А. Буњина и И. С. Шмељова у вези са 
традицијама и иновацијама у језику руске књижевности постреволуционарног периода. 
Аутор контрастира промене језичке норме у стваралаштву совјетских писаца: терору  
канцеларизама, алогизама, неукусном мешању високог и ниског стила супротставља 
се став великана „првог таласа” руске књижевности, за које је био карактеристичан 
уравнотежен, истовремено и „конзервативан” и креативан однос према језику. По 
мишљењу аутора, дискусија о језику из естетичке је прерасла у идејну расправу о 
вредностима које налазе одраз у језику. Полазећи од бројних цитата из дневника и 
публицистике Буњина и Шмељова, аутор показује да су, чувајући традиционални 
језички израз, они свесно вршили мисију очувања аутентичне Русије, њених светиња, 
њених самобитних вредности и „бесценог дара” – језика. 

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского
Кафедра межъязыковых коммуникаций и журналистики
Ул. Ялтинская, 2, Симферополь, Украина
yablon@rambler.ru



II

ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА
ИСТОРИЈЕ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА





                              УДК 821.163.41-97"13/14":81-2
  
  

Станоје Бојанин

ЈЕЗИК ПРЕТЊЕ У СРЕДЊОВЕКОВНИМ
ПОКАЈНИЧКИМ КЊИГАМА*

У овој сту ди ји ана ли зи ран је је зик прет ње из три пе ни тен ци јал на са ста-
ва ко ја је сво је вре ме но об ја вио В. Ја гић, а ко ја у ру ко пи сном на сле ђу треб ни ка 
срп ске ре цен зи је (XIV–XV) чи не це ли ну. У јед ном од њих, на ла зе се упут ства 
па ро хиј ском све штен ству ка ко да по сту па пре ма не по слу шним вер ни ци ма и не-
при хва тљи вим оби ча ји ма. У тим упут стви ма по ну ђе ни су го то ви мо де ли при ла-
го ђе ни усме ном ви ду ко му ни ка ци је, у ко ји ма је је зик прет ње ис ка зи ван вер бал но 
или пу тем ус кра ћи ва ња из ве сних цр кве них об ре да. Упо тре ба је зи ка прет ње са-
гле да на је у ши рем дру штве ном кон тек сту у ко јем су до ми ни ра ле по ру ке ес ха-
то ло шког ка рак те ра. Сто га се ње гов дру штве ни зна чај ис пи ту је и у кон тек сту 
по ру ка апо криф них ви ђе ња оно стра ног све та (и њи ма слич них са ста ва) и ви-
зу ел ног је зи ка ли ков них пред ста ва Стра шног су да из сред њо ве ков них цр ка ва. 
Је зик прет ње из по кај нич ких књи га са гле дан је ис кљу чи во у ње го вој ак ту ел ној 
со ци јал но-кул тур ној функ ци ји.

Кључ не ре чи: пе ни тен ци јал ни са ста ви, апо кри фи, па ро хи ја, прет ња, Стра-
шни суд, пи са на и усме на кул ту ра, дру штве на моћ, срп ске зе мље, Ју го и сточ на 
Евро па.

1. ПЕ НИ ТЕН ЦИ ЈАЛ НИ СА СТА ВИ И ЊИ ХОВ ЗНА ЧАЈ ЗА ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ СРЕД ЊО-
ВЕ КОВ НОГ ДРУ ШТВА. Ме ђу сло вен ским по кај нич ким књи га ма (li bri po e ni-
ten ti a les) по себ но ме сто за у зи ма ју три прав на спо ме ни ка срп ске ре цен-
зи је ко ја је сво је вре ме но об ја вио Ва тро слав Ја гић (JA GIĆ 1874: 127–151). 
То су кра ћи са ста ви ко ји су углав ном би ли пре пи си ва ни за јед но и у ру-
ко пи сном на сле ђу чи не јед ну це ли ну ко ју би мо гли на зва ти „три но мо-
ка нун ца” (БО ЈА НИН 2009: 265; 2012: 164). Њи хов зна чај пре по зна је се 
не са мо у бро ју са чу ва них пре пи са то ком пе ри о да од сре ди не XIV до 
по чет ка XVII ве ка, већ и у вр сти ру ко пи сне књи ге ко јој су би ли на-

* Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије: Традиција, иновација и идентитет у 
византијском свету (ев. бр. 177032).
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ме ње ни, као што је треб ник и у ка сни јем пе ри о ду, збор ник ме шо ви тог 
са ста ва (БО ЈА НИН 2001/03: 200, 201; 2005: 31–32; 2009: 265). По свом 
обе леж ју, ови са ста ви су ком пи ла тор ског ка рак те ра чи је се аутор ство, 
да би се ука за ло на њи хов зна чај, при пи си ва ло све тим оци ма, као што 
су 318 ота ца уче сни ка Ни кеј ског са бо ра или св. Ва си ли је Ве ли ки, од но-
сно св. Јо ван Зла то у сти.1 Основ ни са др жај пред ста вља ју ли сте гре хо ва 
са про пи са ним епи ти ми ја ма ко је су пре у зи ма не из раз ли чи тих ком пи-
ла ци ја, углав ном пре ве де них са грч ког или су пре ма грч ким узо ри ма 
са ста вље не и из но ва ком пи ли ра не (те су ови збор ни ци мо гли да са др же 
и про тив реч на ре ше ња), али са др же и ла тин ску пе ни тен ци јал ну прак су 
(МАК СИ МО ВИЧ 2005/07: 299–314). У њи ма је при ме њен „та риф ни” си-
стем ка жња ва ња (за сва ки грех про пи са на по себ на епи ти ми ја) ко ји се 
де ли мич но мо же са гле да ти и у кон тек сту по кај не ди сци пли не при пи са-
не Јо ва ну По сни ку (БО ЈА НИН 2009: 264; 2012: 174–177),2 уз, опет, до ста 
про ти ву реч но сти. Осим за бра на, по ме ну ти пе ни тен ци јал ни збор ни ци 
са др же и раз ли чи та упут ства на ме ње на па ро хиј ском све штен ству ра ди 
ис прав ног оба вља ња па стир ске де лат но сти. 

У срп ској на у ци епи ти миј ни збор ни ци су углав ном за не ма ре ни и 
ни су сма тра ни за бит ну вр сту исто риј ског из во ра.3 Они су нај де таљ-
ни је упо тре бље ни у сту ди ји Ра до сла ва Гру ји ћа (1923) о сред њо ве ков-
ном све штен ству, док су ка сни је па жњу при вла чи ла је ди но упут ствa из 
са ста ва За по ве ди о за ко ну цр кве ном ра ди истраживањa исто ри је кр сне 
сла ве или бо го мил ског пи та ња. То је не из о став но по вла чи ло са со бом 
и пи та ње по ре кла овог тек ста. Аутор ство се при пи си ва ло без не ке ве ће 

1 Гру пу од „три но мо ка нун ца” чи не сле де ћи пе ни тен ци јал ни са ста ви: За по вед и 
устав све тих ота ца 318, Пра ви ла све тих ота ца по за по ве ди све тог и ве ли ког Ва си ли ја 
сви ма на ма и За по ве ди св. оца на шег Јо ва на Зла то у стог о за ко ну цр кве ном. У Ја ги ће-
вом из да њу ови су са ста ви об ја вље ни под бро је ви ма 4–5, 6, 7 (JA GIĆ 1874: 127, 133, 147; 
БО ЈА НИН 2009: 262). На рав но, они не пред ста вља ју ка нон ска пра ви ла Пр вог ва се љен ског 
са бо ра одр жа ног у Ни ке ји 325. го ди не, ни ти ка нон ска пра ви ла св. Ва си ли ја Ве ли ког, као 
што ни тре ћи са став ни је по те као из пе ра св. Јо ва на Зла то у стог.

2 Са став За по вед и устав све тих ота ца 318 (JA GIĆ 1874: 129) пре но си, уз дру ге 
раз ли чи те ста во ве, и на че ло да се гре шни ку при пи су је она ду жи на епи ти ми је ко ју је он 
спре ман да при хва ти. О Епи ти миј ном но мо ка но ну ко ји се нео сно ва но при пи су је ца ри-
град ском па три јар ху Јо ва на По сни ка в. PA VERD 2006.

3 У за пад ној исто ри о гра фи ји је одав но уочен зна чај ла тин ских li bri po e ni ten ti a les 
као исто риј ског из во ра за ис тра жи ва ње дру штве не и кул тур не исто ри је сред њег ве ка, 
OAKLEY 1940: 210–223; MCNE ILL – GA MER 19902: 23–50; GU RE VIČ 1987: 130–173; DE LI MO 
1986: 293–309. Са вре ме ни по гле ди на по ко ру у кон тек сту по кај нич ких књи га, цр кве-
них об ре да и ин сти ту ци ја, или дру штве них од но са у пе ри о ду од ра ног сред њег ве ка до 
вре ме на кон тра ре фор ма ци је, као и пре глед до са да шњих исто ри о граф ских ис тра жи ва ња 
по ме ну те про бле ма ти ке, пред ста вљен је у ко лек тив ној мо но гра фи ји A New Hi story of 
Pe nan ce 2008.
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ар гу мен та ци је св. Са ви Не ма њи ћу и до во ди ло се у ве зу са ус по ста вља-
њем ауто ке фал не срп ске цр кве у др жа ви Не ма њи ћа (ГРУ ЈИЋ 1930: 35–
75; SO LO VJEV 1953: 1–103; БОГ ДА НО ВИЋ 1961: 200–207; КА ЛЕ ЗИЋ 1989/95: 
159–165).4 

У ви ше сво јих ра до ва (БО ЈА НИН 2001/03; 2004; 2005; 2008) ука зао 
сам на зна чај пе ни тен ци јал них збор ни ка као ва жних из во ра за ис тра-
жи ва ње раз ли чи те про бле ма ти ке ко ја је пред мет дру штве не исто ри је и 
исто риј ске ан тро по ло ги је. Као јед на од бит них те ма, из два ја се пи та ње 
на чи на оба вља ња па стир ске прак се па ро хиј ског све штен ства, ис по ље не 
у ди рект ном кон так ту са па ством ко ја је у огром ној ве ћи ни ру рал ног и 
ла ич ког обе леж ја (БО ЈА НИН 2009). По што је и се о ско све штен ство ве о-
ма че сто во ди ло по ре кло из ни жих дру штве них сло је ва, ко му ни ка ци ја 
у па ро хи ји се нај ве ћим де лом од ви ја ла усме ним пу тем, што на ве де ну 
про бле ма ти ку, на пр ви по глед, чи ни по при лич но не у хва тљи вом.5

Слич но мно гим прав ним про пи си ма и за ко ни ма из све тов ног за-
ко но дав ства, пе ни тен ци јал ни са ста ви по се до ва ли су сна гу од вра ћа ња у 
ви ду из ре че них ка зни за учи ње не пре сту пе, и ти ме пред ста вља ли зна-
чај но из во ри ште је зи ка прет ње (уп. МИ ЛАШ 1911: 1–9, 104–114). У по-
ме ну тим спо ме ни ци ма овај се је зик пре вас ход но ис ка зи вао у кон тек сту 
гре ха и ка зне, ка да је за сва ки по се бан грех би ла про пи са на од го ва ра ју ћа 
епи ти ми ја, а по не где и ка зна про клет ства. Као цр кве на ка зна, епи ти ми ја 
је под ра зу ме ва ла за бра ну при че сти уз ви ше не дељ ни и ви ше го ди шњи 
пост, у за ви сно сти од те жи не пре сту па, днев не по кло не до зе мље (ме та-
ни ја) и да ва ња ми ло сти ње (уп. МИ ЛАШ 1911: 10–12, 104–114, 178–185). 
То ком пр вих го ди на ка ја ња, гре шник је, пре ма на ве де ним са ста ви ма, 
че сто био оба ве зан да се при др жа ва стро гог по ста озна че ног као „су-
хо ја сти је” или „на хле бу и во ди”.6 Ме ђу тим, не за ви сно од из ре че них 
за бра на, је зик прет ње у пе ни тен ци јал ним са ста ви ма мо гао се и по себ но 

4 У скла ду са по ме ну тим уве ре њем о аутор ству св. Са ве, из не се на су два раз ли чи-
та ми шље ња o на чи ну упо тре бе и ши ре ња ових упут ста ва ме ђу па ро хиј ским све штен-
ством. Пре ма Гру ји ћу (1930: 37), то су би ле про то по пе ко је је ра за слао срп ски ар хи е пи-
скоп, док су за Со ло вје ва (1953: 36) то би ли епи ско пи.

5 Ис тра жи ва ње па ро хиј ског жи во та у сред њо ве ков ној Ср би ји и Ју го и сточ ној 
Евро пи пре ва зи ла зи окви ре цр кве не про бле ма ти ке и има оп ште дру штве ни зна чај. Ути-
цај сред њо ве ков ног све ште ни ка у вер ским пи та њи ма па ро хи је нео дво јив је од ње го вог 
дру штве ног по ло жа ја у ло кал ној за јед ни ци. То је нео бич но ва жно уко ли ко се има у ви ду 
да све ште ник ни је мо рао да по ти че из вла сте лин ског ста ле жа и да је мо гао би ти при-
лич но си ро ма шан, на шта ука зу је од ред ба Ду ша но вог за ко ни ка (чл. 31) о оба ве зном ус-
ту па њу по пу без ба шти не, „три њи ве за ко ни те”, За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, 48–97.

6 Ду ша се мо ра ла очи сти ти пу тем те ле сног ли ша ва ња и му ка, при ме тио је Арон 
Гу ре вич, ис та кав ши сле де ће: „по не кад је епи ти ми ја би ла уоп ште нео дво ји ва од фи зич ке 
пат ње” (1987: 233). 
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ис ка за ти у об ли ку упут ста ва све ште ни ку, ко ја по не кад пра те епи ти миј-
не збор ни ке. У том по гле ду из два ја ју се она из За по ве ди св. оца на шег 
Јо ва на Зла то у стог о за ко ну цр кве ном у ко ји ма је пред ста вљен мо дел 
убе ђи ва ња не по слу шног вер ни ка, чи ја је при ме на има ла за циљ по ко ра-
ва ње пре ступ ни ка во љи све ште ни ка, што се ма ни фе сто ва ло у про ме ни 
по на ша ња и при хва та њу на мет ну те епи ти ми је. Основ на бри га ис ка за на 
у овом тек сту не од но си се то ли ко на спа се ње ду ше гре шни ка, ко ли ко на 
по тре бу да се ука же на ефи ка сне на чи не ис по ља ва ња и чу ва ња све ште-
ни ко вог ауто ри те та ко ји се увек из но ва пре и спи ти вао у ла ич ком окру-
же њу сред њо ве ков не па ро хи је. 

2. УПУТ СТВА ИЗ ЗА ПО ВЕ ДИ: КО НЕ ДЕ ЉОМ НЕ ДО ЛА ЗИ У ЦР КВУ… Упут ства 
из са ста ва За по ве ди о за ко ну цр кве ном на ме ње на су пре вас ход но па ро-
хиј ском све штен ству – Sqbrahq vasq po povqq ko E go/do se la i vsyhq po ou;ihq 
izvystno w svytemq crq kovnymq zakwny (JA GIĆ 1874: 147) – и у њи ма је раз-
ма тра но ви ше прак тич них пи та ња па стир ске прак се. Она се углав ном 
од но се на ор га ни за ци ју об ре да кр ште ња и свет ко ви не по во дом по ме на 
све том и умр лом, или се ти чу (не)по што ва ња све тог про сто ра цр кве, 
све тог вре ме на пра зни ка, све те при че сти и основ них вер ских пред ме та 
(крст, ико на, књи га). Са ста вља чи ових упут ста ва сма тра ли су, та ко ђе, 
нео п ход ним да се ука же и на основ не об ли ке бо го мил ског уче ња да би 
се па ро хиј ско све штен ство упу ти ло на ис прав но и пра во вре ме но ре а го-
ва ње (JA GIĆ 1874: 147–150). 

На чи ни успе шног упра жња ва ња вер ског и дру штве ног ауто ри те та 
све ште ни ка као јед ног од нај ва жни јих чи ни ла ца у па стир ском жи во ту 
сред њо ве ков не Цр кве, пред ста вљен је на при ме ру ди сци пли но ва ња и 
ка жња ва ња вер ни ка ко ји ре дов но не по се ћу је цр кву. По ха ђа ње не дељ не 
ли тур ги је сма тра ло се основ ном оба ве зом сва ког хри шћа ни на, и сво ју 
по твр ду је има ло у ка нон ском пра ву ко је је то ле ри са ло све га три уза-
стоп на из о ста на ка.7 У епи ти миј ном збор ни ку ко ји се по зи ва на ауто ри-
тет св. Ва си ли ја Ве ли ко га из по ме ну те гру пе „три но мо ка нун ца”, за ре-
до ван не до ла зак про пи са на је епи ти ми ја у ви ду по ста од јед не сед ми це 
и два на ест по кло на на дан (JA GIĆ 1874: 144).

Пи та ње по се ћи ва ња бо жан ске слу жбе би ло је од по себ ног зна ча ја 
ка ко за вер ски, та ко и це ло куп ни дру штве ни жи вот па ро хиј ске за јед ни-
це. Све ште ни ку се у За по ве ди ма о за ко ну цр кве ном ста вља у за да так да 
па жљи во мо три ко од па ро хи ја на до ла зи, а ко не до ла зи у цр кву: svydi te 
po po ve kto pri ho ditq vq crq kovq, kto li ne pri ho ditq vq crykovq (JA GIĆ 1874: 147). 
У слу ча ју не до ла ска, тре ба ло је да се код вер ни ка рас пи та (vqpra [a i te ego) 
о раз ло зи ма ње го вог из о стан ка и уко ли ко је бо лест у пи та њу, да свра ти 

7 Трул ско 80. пра ви ло, За ко но пра ви ло све то га Са ве I, 464. 
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у ку ћу обо ле лог (to idi Emou vq domq). Од бо ле сног се тра жи ло да се због 
не до ла ска по ка је и по мо ли за опрост сво јих гре хо ва (da po ka Et' se i mo litq 
bo ga za gryhQ svoE), а уко ли ко је сма тран за имућ ни јег чла на за јед ни це, да дâ 
за за душ је (a{e Estq bo gatq, za rou;i Emou da dastq za do u [iE im'/e mo/etq), по сле 
че га би га све ште ник при че стио (JA GIĆ 1874: 147). Уко ли ко се оправ да ње 
ни је на ла зи ло у бо ле сти, све ште ник је био ду жан да не мар ног чла на за-
јед ни це при во ли на ка но ни ма про пи са но по на ша ње. По сту пак се сма трао 
при лич но де ли кат ним и зах те ва ло се из ве сно стр пље ње, уме шност и ис-
ку ство све ште ни ка. Из тих је раз ло га де таљ но пред ста вљен тро сте пе ни 
мо дел опо ме не и уко ра. Пр ви укор, са ве ту је се, тре ба ло је да бу де учи-
њен на са мо, да под се ћа на очев пре кор (prq voE po ka/i Ego ]ko wtqcq Ce do). 
Уко ли ко то не би има ло ве ћег ути ца ја, усле дио би дру ги укор по зи ва њем 
на „сло во Бож је” пред „тро ји цом љу ди” (pakQ po ka/i Ego slo vomq bo/iEmq 
prydq trq mi ;lovykQ), ко ји ви ше ни је опи сан од но сом оца и ње го вог че да, 
да би по след њи био пот пу но ја ван, пред па ро хи јом, са ци љем да се пре-
ступ ник осра мо ти – „по сра ми га пред мно ги ма” (po sra mi Ego prydq mnogQmi, 
JA GIĆ 1874: 147), са ве ту је се све ште ни ку. 

3. TРОСТЕПЕНИ МО ДЕЛ ОПО МЕ НЕ И КА ЗНЕ. У За по ве ди ма о за ко ну цр-
кве ном при ме њен је тро сте пе ни мо дел опо ме не ко ји је пре у зет из Но вог 
за ве та (Мт. 18: 15–17). „Бра та ко ји је згре шио” тре ба ло је пр ви пут опо-
ме ну ти на са мо – „иди и по ка рај га ме ђу со бом и њим са мим” – за тим, 
усле ди ла би по лу јав на опо ме на пред не ко ли ко љу ди – „да на усти ма 
два или три свје до ка оста не сва ка ри јеч” – док је у по след њем по ку ша-
ју опо ме на из ри ца на јав но, „ка жи Цр кви”. Уко ли ко све пред у зе те рад-
ње не би уро ди ле пло дом, тре ба ло се пре ма пре ступ ни ку оп хо ди ти као 
пре ма не ком ко не при па да за јед ни ци: „не ка ти бу де као не зна бо жац и 
ца ри ник”.8 По ме ну ти мо дел по сте пе не опо ме не и уко ра, уз прет њу ис-
кљу че ња из за јед ни це вер ни ка при су тан је у сред њо ве ков ним цр кве но-
прав ним спо ме ни ци ма као ва жан вид па стир ске прак се Цр кве. Сти хо ви 
Је ван ђе ља сма тра ни су за „пра ви ла из ре че на од Го спо да” и мо ра ли су 
се не из о став но по што ва ти. Тим се ре чи ма на ве де ни сти хо ви уво де у 24. 
по гла вље Све то сав ског но мо ка но на (XI II век) ко је у це ли ни раз ма тра 
основ ну па стир ску де лат ност све ште ни ка, пред ста вље ну већ у са мом 
ње го вом на сло ву: Ва си ли ја Ве ли ког по у ка пре зви те ру о бо жа стве ној 
слу жби и о при че шћу, и они ма ко ји се не ста ра ју о за пре ће њи ма.9 Кон-
цепт ви ше крат не опо ме не био је ши ро ко при хва ћен у пи са ној кул ту ри 

8 Сти хо ви из Но вог за ве та су овом ра ду на ве де ни пре ма из да њу Све тог ар хи-
је реј ског си но да СПЦ. За ту ма че ње тер ми на „не зна бо жац” и „ца ри ник” у на ве де ном 
кон тек сту в. МИ ЛАШ 1911: 7.

9 За ко но пра ви ло све то га Са ве I, 550–553. Сти хо ви из Је ван ђе ља упо тре бље ни су 
у по себ ном де лу 24. по гла вља ко ји је на сло вљен „О они ма ко ји се не ста ра ју о епи ти-
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сред њо ве ков не Ср би је и мо гао је сво ју при ме ну на ћи у све тов ном за ко-
но дав ству, од но сно у оном ње го вом де лу ко ји се од но сио на цр кве на пи-
та ња. У јед ном од чла но ва Ду ша но вог за ко ни ка (чл. 5) тра жи се од епи-
ско па да не про кли ње (da ne pro kli na}) хри шћа не због „ду хов ног гре ха” 
(sqgry[e niE do u hov no), већ да не по слу шног вер ни ка два или три пу та уко ри, 
„из об ли чи” (i da ga wbli;i), пре не го што га од лу чи (da wtlou;it se).10 

Сти хо ви Све тог пи сма пред ста вља ју основ на ко јем се за сни ва ло 
„цр кве но ка зне но пра во”, од но сно „пра во су ђе ња у цр кви” и „по сту па-
ње са гре шни ци ма”, ка ко је у ли те ра ту ри то ра ни је при ме ће но (МИ ЛАШ 
1911: 6–5, 10; МИР КО ВИЋ 1926: 85; СИ МИЋ 1983: 23–24; уп. ЕП III, s.v. 
Све та тај на по ка ја ња, 1688). У цр кве но прав ним са ста ви ма ти су сти-
хо ви не знат но при ла го ђе ни па стир ском де ло ва њу сред њо ве ков не Цр-
кве. Од нос све ште ни ка и па ро хи ја на ни је мо гао би ти опи сан из ра зом 
„брат ски” (в. ни же), а пре зви тер је тре ба ло да по след њу, јав ну опо ме ну 
из не се пред „са бо ром” – „ре ци Цр кви, од но сно на са бо ру”11 – ка ко сто ји 
у 24. по гла вљу Све то сав ског но мо ка но на. У пе ни тен ци јал ном са ста ву 
За по ве ди о за ко ну цр кве ном јав на опо ме на из ри ца ла се пред вероватно 
мање формалним ску пом, нео д ре ђе но опи са ним из ра зом „пред мно ги-
ма”. Зна чај јав ног уко ра био је ви ше струк, јер се ни је од но сио са мо на 
раз от кри ве ног пре ступ ни ка и ње го во јав но сра мо ће ње, већ је по сред но 
пред ста вљао прет њу и оста лим вер ни ци ма. То је ве о ма ра но уоче но у 
жи во ту Цр кве, те се у Пр вој по сла ни ци св. Па вла Ти мо те ју (1 Тим 5:20) 
мо гу про чи та ти сле де ћи сти хо ви: „Оне ко ји гри је ше по ка рај пред сви-
ма, да и оста ли има ју страх”.12 

Ов де на ве де на два сред њо ве ков на са ста ва по ка зу ју раз ли чи те 
ин тер пре та ци је на ве де них сти хо ва из Је ван ђе ља. У Све то сав ском 
но мо ка но ну про цес ка жња ва ња је пред ста вљен са же то и у свом пот-
пу ном об ли ку, истом оном ко ји је из ре чен у Све том пи сму. По ме ну ти 
„збор” (rek'[e vq sbory) нај ве ро ват ни је пред ста вља са бор епи ско па (об-
ла сни са бор) ко ји је пре ма цр кве ном пра ву је ди ни мо гао да до не се 
зва нич ну од лу ку о „ко нач ном од лу че њу”,13 док се све ште ник по зи ва 
да се од лу ци при кло ни: „да од ба чен бу де од те бе” (da boud<e>tq wt<q> 

ми ја ма, од но сно о за пре ће њи ма”, Исто, 552–553. О на ве де ном по гла вљу Све то сав ског 
но мо ка но на и ње го вом грч ком по ре клу в. ТРО ИЦ КИ 1952: 81. 

10 За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, 44, 90.
11 За ко но пра ви ло све то га Са ве I, 553.
12 sôgry[a} {e /e pryd vsymi wbli;ai. da i pro;ii strahq imo utq, Ма ти чин апо стол, 

149r. Уп. МИ ЛАШ 1911: 10, 112.
13 О ра зли ци из ме ђу ма лог од лу че ња и ко нач ног од лу че ња, в. МИ ЛАШ 1911: 190–

206; ПЭ II, s.v. Ана фе ма, 274–279 (К. Мак си мо вич); ЕП I, s.v. Ана те ма 2, 49–50. 
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te be wt<q>vrq/enq).14 Са дру ге стра не, текст из За по ве ди о за ко ну цр кве ном 
знат но је бли жи па ро хиј ској прак си ко ја је зах те ва ла раз у ђе ни ји мо дел, 
при ла го ђен кон крет ни јим при ли ка ма у па ро хи ји у ју жно сло вен ским зе-
мља ма са кра ја сред њег ве ка. Јав ну осу ду из ри че све ште ник пред оку-
пље ним вер ни ци ма и у ње го вој је мо ћи сам чин одлучења, to go wtri ni 
wtq crq kve (JA GIĆ 1874: 147). Иако пред ста вље на као кључ на, вербална 
претња одлучењем ни је би ла и крај ња у ди сци плин ском по ступ ку. Уко-
ли ко се пре ступ ник не би по ко рио вербалним укорима, све ште ни ку су 
на рас по ла га њу би ла и дру га сред ства убе ђи ва ња. Прет ња од лу че њем 
мо гла се са свим до бро ис ка за ти и у ви ду од ре ђе них по сту па ка ко је је 
све ште ник тре ба ло да пре ду зме, о че му ће би ти ре чи. 

Мо дел тро сте пе не опо ме не обе ле жен је по ме ра њем од при ват не 
опо ме не (уко ли ко се та ко мо же на зва ти раз го вор са све ште ни ком, зва-
нич ним ли цем Цр кве) из ре че не „у че ти ри ока”, ка оној јав ној, пред оку-
пље ним па ро хи ја ни ма. У За по ве ди ма је овај мо дел при ме њен и при ли-
ком осу де дру гих пре сту па, ре кло би се знат но озбиљ ни јих, као што је 
ба вље ње ма ги јом, за ко ју се ка же да пред ста вља од ме та ње од Бо га, од-
но сно да по се ду је ђа вољ ска обе леж ја. У та квим при ли ка ма све ште ник 
је био ду жан да лич но опо ме не пре ступ ни ка и уко ли ко не би имао успе-
ха, да га јав но „пред љу ди ма” раз об ли чи и на да на ње га ба ци кле тву, 
proklqni Ego prydq l}dmi (JA GIĆ 1874: 150). Из о ста вља ње фор му ле „као 
отац че до”, као и дру ге опо ме не из тро сте пе ног мо де ла, на во ди на прет-
по став ку да се про це ду ра у за ви сно сти од пре сту па ни је мо ра ла у сва кој 
при ли ци стро го по што ва ти. Ка ко је ба вље ње ма ги јом у сред њо ве ков ној 
Ср би ји би ло за бра ње но и пре ма све тов ном за ко но дав ству,15 осо ба ко ја 
је та кве ве шти не по зна ва ла и упра жња ва ла би ла је ка жња ва на те ле сним 
ка зна ма и пре да ва на све тов ним вла сти ма: da ga bi}tq i wstrI go utq i da se 
pro da vq ca ri nou (JA GIĆ 1874: 150). 

Сти хо ви из Је ван ђе ља мо гли су у пе ни тен ци јал ним са ста ви ма 
бити упо тре бље ни не са мо да би указали на основ ни по сту пак опо ме не 
и убе ђи ва ња, већ и да би илустровали ње гов из о ста нак, што се та ко ђе 
сма тра ло мо гу ћим. Пре ма јед ном дру гом тек сту из по ме ну те гру пе од 
„три но мо ка нун ца” ко ји се по зи ва на ауто ри тет св. Ва си ли ја Ве ли ког, 
осо ба ко ја „бра ту” не би ука за ла на ње го ве пре сту пе и са гре ше ња (ne 
is pra vitq Ego), ни ти би га се јав но, због учи ње ног гре ха по сти де ла (ne 
sram l]E se ego), сма тра на је „вра гом, а не бра том” (JA GIĆ 1874: 146). За та-
кав по сту пак „не бри ге” пре ма бли жњем про пи са на је ка зна од лу че ња 
од цр кве, са огра ни че ним вре ме ном од две сед ми це. Мо жда је ова ка зна 

14 За ко но пра ви ло све то га Са ве I, 553.
15 Чл. 109, За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, 64, 120; уп. ко мен тар СО ЛО ВЈЕВ 1980: 

266–267.
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и сим бо лич на, али је у на ве де ној па ра фра зи не дво сми сле но ис ка за на 
по ру ка Све тог пи сма и по кај нич ких књи га – гре си по је дин ца ни су би ли 
са мо ње го ва лич на ствар.16 

Ипак, не би тре ба ло до во ди ти у сум њу сна гу јав но из ре че не осу-
де од стра не све ште ни ка и њен ути цај у дру штве ном жи во ту сред њег 
ве ка. Ова ин сти ту ци ја је оп сто ја ва ла и ка сни је, у раз ли чи тим исто риј-
ским епо ха ма. На из ве стан на чин о то ме све до чи тзв. Гр баљ ски ста тут, 
фал си фи кат ко ји је на стао знат но ка сни је од вре ме на за ко је се из да је.17 
У ње му по сто ји од ред ба пре ма ко јој је пре кр ши те ља го ди шњег по ста 
тре ба ло јав но, пред за јед ни цом, уко ри ти и по сра ми ти: „Ко ји би јав но 
пре мр сио че тво ро по ста, а не би био бо ле стан, да бу де за сти ђен грд ним 
уко ром, пред ци је лим на ро дом; а ко ме до пу сти поп ни шта” (НО ВА КО ВИЋ 
1912: 116; ГРУ ЈИЋ 1923: 37). 

У пе ни тен ци јал ним са ста ви ма све ште ник је пред ста вљен као ли це 
ко је из ри че јав ни укор и јав но осу ђу је, и ко је ујед но рас по ла же мо ћи ма 
из оп ште ња и про кли ња ња не по слу шног вер ни ка. Ме ђу тим, та кве мо ћи 
ни су прак ти ко ва не без ши ре по др шке ло кал не за јед ни це. У свом крај њем 
ви ду из оп ште ње ни је до во ди ло у пи та ње са мо вер ски, већ и це ло куп ни 
дру штве ни жи вот пре ступ ни ка. Из оп штен из јед не па ро хи је, он ни је мо-
гао оче ки ва ти да бу де при мљен у не ку дру гу: „да се сву да о ње му оба ве-
сти да не бу де при мљен ни у ко ју за јед ни цу за жи вот не по тре бе”.18

4. ПР ВА ОПО МЕ НА „КАО ОТАЦ ЧЕ ДО”: ИДЕ АЛ НИ ОД НОС У ПА СТРИ СКОЈ ПРАК-
СИ. Упут ства из За по ве ди о за ко ну цр кве ном опи су ју од нос све ште ни ка и 
пре ступ ни ка, бар у пр вој фа зи, „као отац че до”, што ве ро ват но упу ћу је 
на по у ку Све тог пи сма (Јев. 15,5–8). У на ве де ном из ра зу ја сно је ис так-
нут раз ли чи ти дру штве ни по ло жај оно га ко ји опо ми ње, пред ста вље ног 
у ли цу „оца”, у од но су на опо ме ну тог, озна че ног као „че до”. Упо тре ба 
ове фор му ле тре ба ло је да под се ти на од нос из ме ђу ду хов ни ка, оца ду-
хов ног и ње го вог ду хов ног че да из цр кве ног об ре да Све те тај не ис по-
ве сти, ва жне уста но ве у па стир ској прак си сред њо ве ков не Цр кве (уп. 
МИР КО ВИЋ 1926: 79–85; ERIC KSON 1977: 191–206; ЕП III, s.v. Све та та ја на 
по ка ја ња, 1688–1699; ПЭ XVI, s.v. Ду хов ник, 418–420). Да би ис по вест 
би ла успе шна, на ве де ни од нос тре ба ло је за сни ва ти на уза јам ном по ве-
ре њу, ко је је у Чи ну ис по ве сти пред ста вље но по тре бом да се над вла да 

16 Ово је при ме ће но при ли ком ис тра жи ва ња ла тин ских по кај нич ких књи га (уп. 
GU RE VIČ 1987: 132). 

17 Алек сан дар Со ло вјев (1931: 41) је по ка зао да Ста тут не по ти че из XV ве ка ка ко 
се до та да ми сли ло, већ да пред ста вља ком пи ла ци ју оби чај ног пра ва ко ју је са ста вио 
Вук Вр че вић (пр ва по ло ви на XIX ве ка), али да по је ди не од ред бе има ју из ве сно сред њо-
ве ков но по ре кло. 

18 Из 24. по гла вља, За ко но пра ви ло све то га Са ве I, 553.
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осе ћа ње сти да код оно га ко ји се ис по ве да: ;edo ne sti di se li ca ;lov=;qska..., 
ne sram l]i se me ne ho u da go..., ре чи су ду хов ног оца.19 

Ме ђу тим, по ру ке из пе ни тен ци јал ног са ста ва у мно го че му не од-
го ва ра ју на ве де ном од но су из по ме ну тог об ре да. Па ро хиј ски све ште ник 
не пред ста вља ли це ко је оба ве зно има зва ње ду хов ни ка, па ро хи јан-пре-
ступ ник ни је осо ба ко ја до бро вољ но при сту па по ка ја њу, док је из ла га-
ње по је дин ца јав ној осу ди и сра мо ће њу ра ди учи ње ног гре ха пред ста-
вље но као успе шан вид па стир ске прак се. 

Уко ли ко се, пак, од све ште ни ка оче ки ва ла из ве сна бла гост и раз-
у ме ва ње у скла ду са иде ал ним кон цеп том цр кве не ис по ве сти, мо жда је 
то мо гло би ти са мо при ли ком пр ве опо ме не, ве ро ват но по во дом при зна-
ња гре ха и по ка ја ња пре ступ ни ка. Ме ђу тим, од нос оца и ње го вог че да 
мо гао се у прак си са свим дру га чи је раз у ме ти или се, пак, ни је мо рао у 
сва кој при ли ци при ме ни ти, што је по ка за но на при ме ру раз от кри ва ња 
осо бе ко ја се ба ви ла враџ би на ма. Са дру ге стра не, ва жно је ука за ти да 
по ме ну ти пе ни тен ци јал ни са ста ви по зна ју и санк ци о ни шу зло у по тре бе 
учи ње не од стра не све ште ни ка, ко је су пре по зна те у без раз ло жном на-
ла га њу епи ти ми је или у фи зич ком об ра чу ну са вер ни ком у ко јем је крв 
про ли ве на (sve/etq sq gnyvomq Clovyka ili krqvq prolyEtq, JA GIĆ 1874: 137). 
Про пи са на ка зна је знат но бла жа у од но су на ону ко ју про пи су је ка нон-
ско пра во за слич не или исте пре сту пе, што на во ди на за кљу чак да су 
ре ше ња из пе ни тен ци јал ног са ста ва би ла при ла го ђе на, ка ко по тре ба ма 
по сто је ће па стир ске прак се, та ко и дру штве ним од но си ма ко ји су вла-
да ли у од ре ђе ној сре ди ни.20

5. УПО ТРЕ БА ПСОВ КЕ КАО ВИД ЈАВ НЕ УВРЕ ДЕ. Опо ме на у пе ни тен ци-
јал ним тек сто ви ма из гру пе „три но мо ка нун ца” ни је оба ве зно сле ди ла 
опи са ни тро сте пе ни мо дел, ни ти по ну ђе не на чи не оп хо ђе ња. Пре кор и 
опо ме на цр кве ног ли ца мо гли су би ти при лич но да ле ко од иде ал ног од-
но са „оца и ње го вог че да”. Или су, мо жда, дру га чи је схва та ни, уко ли ко 
је реч о до слов ном ту ма че њу, ко је би за ви си ло од раз ли чи тих кон це па-
та од но са ро ди те љи – де ца у дру штве ним за јед ни ца ма сред њег ве ка. У 
сва ком слу ча ју, ви де ли смо, ни је се ис кљу чи ва ла ни мо гу ћа при ме на 

19 Из де чан ског треб ни ка, сре ди на XIV ве ка, Де ча ни № 67, л. 41а, 43б; уп. Чин 
ис по ве сти из бу гар ског Зај ков ског тре би ка из XIV ве ка (ЦИ БРАН СКА-КО СТО ВА – МИР ЧЕ ВА 
2012: 262–275).

20 Ду жна епи ти ми је за по ме ну те гре хо ве раз ли чи та је, у за ви сно сти од све ште нич-
ког чи на: за ђа ко на је од ре ђен по лу го ди шњи „пост о хле бу и во ду”, за по па јед но го ди шњи, 
а за епи ско па пе то го ди шњи (JA GIĆ 1874: 137). У ка нон ском пра ву (апо стол ско 27. и 52. или 
ни кеј ско 5. пра ви ло) про пи са на је ка зна из врг ну ћа, од но сно гу бит ка све ште нич ког чи на, 
би ло да се ради о епи ско пу, пре зви те ру или ђа ко ну (уко ли ко је реч о ту чи у ко јој ни је оба-
ве зно да је крв про ли ве на), За ко но пра ви ло све то га Са ве I, 127, 140, 172.
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фи зич ке си ле од стра не „гнев ног” по па. Ме ђу тим, у на ве де ним из во-
ри ма по ну ђе ни су, уме сто фи зич ке си ле, ра зно вр сни об ли ци усме ног 
ома ло ва жа ва ња и вре ђа ња пре ступ ни ка. На и ме, реч је о ра зно вр сном 
ар се на лу вер бал них увре да пре у зе тих из го вор ног, пуч ког је зи ка: me dve da 
ego bogq na re Cetq или Pa go bogq na re Cetq, од но сно ]ko mrq tavq Estq, ]ko mrq ci na 
Estq ne pri Etqnq и слич но (JA GIĆ 1874: 132, 150). Гре шник ко ји се не би по-
ка јао или би остао да и да ље жи ви у гре ху по ре ди се са псом, ме две дом 
или мр ци ном, што от кри ва при лич но со чан и не по сре дан је зик увре да и 
псов ки. Ма да се по ме ну ти је зик мо же до ве сти у ве зу пре са све том мир-
ја на и усме ним ви дом обра ћа ња, он ипак ни је сма тран за уоби ча је ни и 
оп ште при хва ће ни вид ко му ни ка ци је.21 Са дру ге стра не, при ме на је зи ка 
псов ке о ко јој све до че пе ни тен ци јал ни са ста ви не дво сми сле но је упо-
тре бље на у свр ху ди сци пли но ва ња не по слу шног по је дин ца, ве ро ват но 
у на ме ри да му се пре до чи сва те жи на учи ње ног гре ха и ње го вих по сле-
ди ца.22 На осно ву рас по ло жи ве гра ђе мо же се при ме ти ти да је по ме ну ти 
на чин ко му ни ка ци је углав ном при су тан у мо на шкој сре ди ни, и да су по-
ме ну те ре чи упу ће не мо на си ма не до лич ног по на ша ња.23 Упо тре бљен у 
ди сци плин ске свр хе, је зик псов ке и увре де ве о ма ја сно ис ти че не јед нак 
од нос ме ђу уче сни ци ма ко му ни ка ци је и ма ни фе сту је дру штве ну моћ 
осо бе ко ја је по се до ва ла пра во да се тим је зи ком слу жи, у овом слу ча ју, 
све ште ни ка или игу ма на. Та кав од нос по ста је ја сни ји, уко ли ко се има у 
ви ду чи ње ни ца да је све ште но ли це у сред њо ве ков ној Ср би ји за ко ном 
би ло за шти ће но од вер бал ног на па да и увре де.24 

У пе ни тен ци јал ним тек сто ви ма вер бал на увре да при хва ће на је као 
јед но од нео п ход них ору ђа па стир ске слу жбе све ште ни ка. Видели смо 
да се при ли ком ње не при ме не ни је мо ра ло стро го при др жа ва ти тро сте-
пе ног мо де ла упо зо ре ња и ка жња ва ња. Уоста лом, ре че но је, упут ства из 
За по ве ди о за ко ну цр кве ном по ру чу ју па ро хиј ском све ште ни ку сле де ће: 

21 Уп. од ред ни цу „Псов ке” Си ме Ћир ко ви ћа, ЛССВ, 603–604.
22 Упо тре ба псов ке мо жда се мо гла оправ да ти ре ла тив но ра ши ре ним схва та њем 

ко је је би ло за сно ва но на Пре му дро сти ма и на При ча ма Со ло мо но вим (При че 10: 23), да 
чи ње ње не за ко ни тог де ла пред ста вља лу дост, од но сно не про ми шље ну ак тив ност. Ова 
иде ја је ре ла тив но че сто по на вља на у срп ском све тов ном за ко но дав ству (уп. СО ЛО ВЈЕВ 
1998: 450–451).

23 Нај ве ћи број на ве де них увре да на ла зи се у пе ни тен ци јал ном са ста ву За по вед 
и устав све тих ота ца 318, и то у ње го вом дру гом де лу ко ји се од но си на ди сци пли-
ну мо на ха. Та ко се, на при мер, псе том на зи вао мо нах ко ји је жи вео мир ским на чи ном 
жи во та и „гле дао” же не, а ме две дом онај ко ји је по се ћи вао свад бе и го збе све тов ња ка 
(JA GIĆ 1874: 132).

24 Пр ви део чл. 95. Ду ша но вог за ко ни ка гла си: „Ко опсу је епи ско па, или ка лу ђе ра, 
или по па, да пла ти сто пер пе ра...”, За ко ник ца ра Сте фа на Ду ша на, 61, 116; уп. ТА РА НОВ-
СКИ 1931: 91; СО ЛО ВЈЕВ 1980: 254–255.
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„по сра ми га (пре ступ ни ка) пред мно ги ма”. Ова фра за не под ра зу ме ва 
нео п ход ну упо тре бу псов ке, али ја сно ука зу је на све ште ни ко ву моћ да 
јав но, пред мно гим па ро хи ја ни ма, раз об ли чи учи њен грех (у иде ал ном 
сми слу нео ка ја ни) и да гре шни ка под врг не јав ном сра мо ће њу на на чин 
на ко ји он то нај бо ље уме.25 

6. СА РЕ ЧИ НА ДЕ ЛА: УС КРА ЋИ ВА ЊЕ ЦР КВЕ НИХ ОБ РЕ ДА. Раз ли чи те вр сте 
из го во ре них опо ме на, јав ног уко ра и ома ло ва жа ва ња има ла су за циљ 
да се пре ступ ник по ви ну је и по ко ри во љи све ште ни ка, али исто вре ме но 
и да се од ло жи ње го во из оп ште ње из цр кве не за јед ни це. Пре ма За по-
ве ди ма о за ко ну цр кве ном на чин убе ђи ва ња ни је се огра ни ча вао са мо 
на ње гов вер бал ни вид, већ је по при мао и об ли ке бри жљи во ода бра них 
по сту па ка ко је је из во дио све ште ник. Ти су по ступ ци пред ста вље ни у 
ви ду ус кра ћи ва ња све ште ни ко вих ду хов них мо ћи као што су бла го слов 
или вр ше ње из ве сних об ре да ко ји су се у жи во ту па ро хи је по себ но по-
што ва ли. Све ште ник се са ве ту је да од пре ступ ни ка не при хва ти прос-
фо ру и ко љи во и да не бла го сло ви „оброк” ње го вим ро ди те љи ма (wbrokq 
ro di te lEmq Ego ne bla go slo vi, JA GIĆ 1874: 147). Уко ли ко се вер ник не би ни 
та да по ко рио, усле ди ла би по след ња опо ме на – прет ња са хра ном без 
цр кве ног бла го сло ва, i a{e Umretq ne po gre bi ego (JA GIĆ 1874: 147). Из о-
ста нак бла го сло ва при ли ком по ме на ро ди те љи ма ко ји би ор га ни зо вао 
пре ступ ник, као и прет ња од би ја ња хри шћан ске са хра не, сма трао се 
при лич но убе дљи вим. Ова по след ња, ви ђе на је и као нај у спе шни ја. То 
су ве о ма до бро зна ли са ста вља чи За по ве ди ка да су по во дом ње по ру чи-
ва ли па ро хиј ским све ште ни ци ма: i po tomq da vyste, ]ko mno zi po me no ut' se 
(JA GIĆ 1874: 147). 

Прет ња гу бит ком цр кве не са хра не мо гла се при ме ни ти и у дру гим 
при ли ка ма. У истом са ста ву, њо ме се пре ти вер ни ци ма при ли ком свет-
ко ва ња по ме на све том или умр лом, ка да се не по шту је цр кве на за бра на 
кон зу ма ци је кр ви жи во ти ње у ви ду по себ ног је ла или не до вољ но пе че-
ног ме са (JA GIĆ 1874: 148). 

У на ве де ном тек сту ја сно је ис так ну то уве ре ње да се кон крет ним 
по ступ ци ма, као што је из о ста нак оче ки ва них об ре да, пре не го пу тем из-
го во ре них ре чи, мо гао оства ри ти пот пу ни ји ефе кат јав ног сра мо ће ња и 
ти ме убр за ти пот чи ња ва ње пре ступ ни ка све ште ни ко вој во љи. Из гле да 
да су го ре по ме ну ти по ступ ци, ко ји би прет хо ди ли прет њи од би ја ња хри-
шћан ске са хра не, има ли зна тан ути цај на по на ша ње вер ни ка, на шта из-
ри чи то ука зу је кра ћа при мед ба: eg da ka ko po me no ut' se (JA GIĆ 1874: 147). Ка ко 

25 У сред њем ве ку псо ва ње је за кон ски би ло из јед на ча ва но са сра мо ће њем (За ко-
ник ца ра Сте фа на Ду ша на, чла но ви 50, 55, 111; ТА РА НОВ СКИ 1931: 90–92), што се пре-
по зна је и у по је ди нач ним слу ча је ви ма ту жби и пар ни че ња са чу ва них у ар хив ској гра ђи 
ис точ но-ја дран ских оп шти на, ЛССВ, s.v. Псов ке, 603 (С. Ћир ко вић).
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је прет ња од би ја ња вр ше ња ре ли ги о зних об ре да би ла у функ ци ји јав ног 
сра мо ће ња, она је у жи во ту па ро хи је има ла пре дру штве ни не го вер ски 
зна чај. До слов ним чи та њем на ве де них упут ста ва не пре по зна ју се, бар 
не на пр ви по глед, сло же ни дру штве ни од но си у па ро хи ји, пре све га они 
из ме ђу кли ри ка и ла и ка. Моћ све ште ни ка да јав но уко ри и осра мо ти ни је 
по ти ца ла са мо из ду хов них мо ћи свој стве них ње го вом по зи ву, већ и од 
дру штве ног при зна ва ња тих мо ћи у од ре ђе ној за јед ни ци.26 

У сва ком слу ча ју, пре ма на ве де ним упут стви ма пре ступ ник ни је 
сам сно сио по сле ди це свог не при лич ног по на ша ња, већ су оне по га ђа ле 
и ње го ве пре ми ну ле ро ди те ље (или ње го ве нај бли же). Од би ја ње све-
ште ни ка да одр жи по мен умр лим ро ди те љи ма или да ус кра ти хри шћан-
ску са хра ну пред ста вља ли су крај њи вид прет ње, у дру штву у ко јем се 
жи вот по сле смр ти сма трао ствар ним и ка да се пре ма зва нич ном уче њу 
оче ки вао Дру ги до ла зак Хри ста. 

7. АНА ТЕ МА У ФУНК ЦИ ЈИ ЈЕ ЗИ КА ПРЕТ ЊЕ. Ис кљу че ње вер ни ка из цр-
кве не за јед ни це има ло је не са мо дру штве ни, већ и ес ха то ло шки зна чај. 
Ово је ја сно и не дво сми сле но ре че но у 24. по гла вљу Све то сав ског но-
мо ка но на, пре ма ко јем је од ба че на осо ба оста вље на да бу де „хра на ђа во-
лу”.27 На прак тич ном пла ну, тај се зна чај ма ни фе сто вао ус кра ћи ва њем 
цр кве ног об ре да са хра не.28 У пе ни тен ци јал ним тек сто ви ма од ба ци ва ње 
по је дин ца из за јед ни це и ње го ва пре пу ште ност ђа во лу пред ста вље на је 
углав ном фор му лом da Estq pro kletq или da Estq ana Te ma (JA GIĆ 1874: 141, 
143, 150). Ова кву вр сту ка зне не би тре ба ло сма тра ти за уоби ча је ну у 
збор ни ци ма, ко ји су пре ма свом основ ном обе леж ју на ме ње ни ис по вед-
нич кој прак си. Њих углав ном чи не, као што је ре че но, ли сте раз ли чи тих 
гре хо ва са од го ва ра ју ћим епи ти ми ја ма и пре ма сво јој основ ној на ме ни 
они не пред ста вља ју шти во у ко јем се из ри чу ка зне про клет ства. Осим 
то га, на идеј ном пла ну по кај нич ке прак се, епи ти ми ја је пр вен стве но ви-
ђе на као лек, од но сно као сред ство ко је би тре ба ло да ис це ли по је ди на-
ца од бо ле сти гре ха, а не да га за у век уда љи од Цр кве (ERIC KSON 1977: 
200–201; СИ МИЋ 1983: 28; ПЭ XVI II, s.v. Епи ти мия, 533–535). Та ко ђе, 
ре че но је и то, да је упо тре ба ана те ме пре ма ми шље њу ви со ких кру го ва 
Цр кве пред ста вља ла при лич но де ли кат ну ствар, за ко ју је био над ле жан 
са бор ар хи је ре ја. Ипак, у епи ти миј ним збор ни ци ма мо гле су се уме сто 
про пи са не епи ти ми је или па ра лел но са њо ме, у ви ду за себ ног пра ви ла, 

26 По ме ну ти об ли ци прет ње јав ним сра мо ће њем мо гу се са гле да ти у окви ру ан-
тро по ло шких ис тра жи ва ња ко ја пре по зна ју упо тре бу емо ци о нал ног ис ку ства сра ма као 
вр сту „ме ха ни зма дру штве не и ин ди ви ду ал не кон тро ле” (PAT TI SON 20032: 54–55). 

27 За ко но пра ви ло све то га Са ве I, 553.
28 О про клет ству, ана те ми као ви ду ко нач ног од лу че ња и о гу бит ку цр кве не са-

хра не као ње го ве по сле ди це, в. МИ ЛАШ 1911: 199–208.
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из ри ца ти и ка зне про клет ства за по је ди не гре хе. На овај на чин, ло кал-
ном све ште ни ку пру жао се из бор ра зно вр сних об ли ка прет њи, ујед но и 
ка зни, што је у из ве сној ме ри од ре ђи ва ло ње гов на чин оп хо ђе ња пре ма 
вер ни ци ма. Ову ра зно вр сност у са др жа ју и по ру ци пе ни тен ци јал них са-
ста ва тре ба ви де ти као по сле ди цу њи хо вог ком пи ла тор ског обе леж ја. 
Ка ко про кли ња ња ни су про из и ла зи ла са мо из те шких кри вич них де ла 
или јереси, у овој вр сти шти ва мо гле су да пре о вла ђу ју и локалне, мање 
учене интерпретације о те жи ни по је ди них гре хо ва. 

Ме ђу тим, пре ма на ве де ним упут стви ма о јав ном уко ру из За по ве-
ди, по се за ње за ана те мом пред ста вље но је као крај ње сред ство, по што 
би се ис цр пли сви дру ги об ли ци убе ђи ва ња и прет њи. На и ме, не по слу-
шног вер ни ка ни је тре ба ло од мах и трај но од ба ци ти, јер је ње го во на-
вод но усту па ње ђа во лу, од но сно из ре че на ана те ма, исто вре ме но зна-
чи ла и пот пу ни гу би так ути ца ја па ро хиј ског све штен ства и Цр кве над 
из оп ште ним. 

По ме ну то ком пи ла тор ско обе леж је пе ни тен ци јал них са ста ва под-
ра зу ме ва не са мо њи хо во ра зно род но по ре кло, већ раз ли чи ту вред ност 
њи хо вих по је ди них де ло ва, по мо ћу ко јих се, на из ве стан на чин, мо гу до-
ве сти и у бли ску ве зу са по ру ка ма и ста во ви ма из ре че ним у апо криф ној 
ле пој књи жев но сти (БО ЈА НИН 2012: 177–179, 181). Ову ве зу не би тре ба ло 
сма тра ти по себ но нео бич ном, јер је апо криф на књи жев ност би ла при-
лич но бли ска кру го ви ма оних ко ји су ви ше или ма ње ве што вла да ли пи-
са ном реч ју и слу жи ли се по ме ну тим цр кве но прав ним збор ни ци ма.

8. ГНЕВ БОЖ ЈИ НА ЗЕ МЉИ: ПРЕТ ЊА ЈЕ РЕ АЛ НА. У осно ви прет ње про-
клет ством на ла зи се, као што је реч но, на пу ште ност гре шни ка од стра не 
Бо га и ње го ва пре пу ште ност ђа во лу. У За по ве ди ма о за ко ну цр кве ном 
ова прет ња је пред ста вље на и не што кон крет ни је, у ви ду Бож јег гне ва 
ко ји се ма ни фе сту је још за вре ме жи во та гре шни ка. Он је углав ном иза-
зван по ступ ци ма љу ди као што су не до ла зак у цр кву, нео бра ћа ње па жње 
на по у ке из Је ван ђе ља или због не по што ва ња све тих ико на, књи га и 
све тач ких пра зни ка. Да би се раз у ме ле по сле ди це Бож јег гне ва, а са мим 
тим и сна га из ре че не прет ње, он је обич но пред ста вљен у свом крај њем 
об ли ку, као на во ђе ње „свих мо гу ћих за ла” ко ја би за де си ла не по слу-
шног па ро хи ја на: bogq vsa zlaa na ve detq na nq. Уко ли ко би се гре шник 
„ура зу мио”, a{e li se po me netq, ка ко се ка же у тек сту, и од лу чио да по се-
ћу је ли тур ги ју и по шту је „слу ге Бож је”, од Го спо да је мо гао оче ки ва ти 
ми лост и (зе маљ ско) бо гат ство, и оно што је нај ва жни је, спас ду ше ко ја 
не би зна ла за страх од ђа во ла (JA GIĆ 1874: 149). 

Де таљ ни ји опис гне ва Бож јег чи та се у јед ној дру гој пе ни тен ци-
јал ној ком пи ла ци ји, ко ја је по свом са др жа ју бли ска гру пи од „три но мо-
ка нун ца”, пре све га са ста ву За по ве ди о за ко ну цр кве ном, што се пре по-
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зна је већ на пр ви по глед, у ње ном на сло ву: За кон Го спо да на шег Ису са 
Хри ста са ста вљен Јо ва ном Зла то у стим о сва ком гре ху.29 Ме ђу тим, за 
раз ли ку од на пред ре че них, овај са став се не по зи ва са мо на ауто ри тет 
све тог оца цр кве Јо ва на Зла то у стог, већ и на са мог Ису са Хри ста. За пра-
во, прет њу Бож јим гне вом из го ва ра Хри стос лич но, што је тре ба ло да 
код са вре ме ни ка до дат но по ја ча по што ва ње на ве де ног „за ко на”, а на ма 
да нас ја сно ука зу је на ње го ве сна жне апо криф не од ли ке. За раз ли ку од 
го ре из ре че не прет ње гре шни ку-по је дин цу, у овом тек сту се под уда ром 
Бож јег гне ва на шла це ла јед на за јед ни ца. Зла ко ја би за де си ла гре шну 
па ро хи ју де таљ ни је су пред ста вље на, и то у ви ду вре мен ске не по го де 
гра да ко ји би уни штио жит на по ља и ма сов ног по мо ра сто ке и љу ди, све 
док се не би опо ме ну ли (don de/e pomynUt se), од но сно пре ста ли да жи ве у 
гре ху. На спрам зле суд би не про кле тих, пра вед ни ци су ужи ва ли у лич-
ном здра вљу и у оби љу жи та и ви на, а по сле смр ти, њи хо ве ду ше су од 
ђа во ла би ле за шти ће не Ру ком Бож јом.30 

У оба при ме ра, Бож ји гнев је пред ста вљен ди хо то ми јом ка зна / 
на гра да, што је тре ба ло да по ру ку учи ни ја сни јом и не дво сми сле ном. 
Увер љи вост прет ње по сти за ла се не са мо у опи су за слу же не ка зне, већ 
и на гра де за пра вед не. По ру ка Бож јег гне ва ис ка за на је је зи ком при-
лич но ра зу мљи вим за јед но аграр но дру штво ка кво је дру штво сред њег 
ве ка, ко је је че сто би ло не моћ но пред вре мен ским не по го да ма и раз ли-
чи тим вр ста ма епи де ми је. У ма сов ном уни ште њу ма те ри јал них до ба ра 
и гу бит ка људ ских жи во та пре по зна ва ла се пре пу ште ност ђа во лу, а за-
шти та Бо жи је ру ке за ду ше гре шни ка би ла је пот пу но не до сти жна. 

У књи жев ном по гле ду мо тив Бож јег гне ва из на ве де них са ста ва мо-
гао је сво је уз о ре и па ра ле ле има ти у Ста ром и Но вом За ве ту (2 Мој 9; 
Рим 1). У са ста ве цр кве но прав не књи жев но сти мо гао је би ти пре у зет и 
из дру гих вр ста књи жев них де ла, углав ном оних ко ји су при па да ли апо-
криф ној ле пој књи жев но сти (в. ни же). У та квом јед ном са ста ву на зва ном 
Се дам нео про ште них (смрт них) гре хо ва из ри чи то се по ру чу је да град 
па да та мо „где су зли љу ди” (ide/e so utq zli ;lovyci) (NO VA KO VIĆ 1884: 92). 

29 za konq g=a na [e go Is=u hs=a. Sxsta vlenq Iw vannw+m zlat wo ustw+m. za povydq w vsakw+m gryse. 

По ме ну ти са став на ла зи се у по је ди ним пре пи си ма срп ско сло вен ске ре дак ци је Епи ти-
миј ног но мо ка но на Псе у до-Зо на ре, „Треб ник са Но мо ка но ном” БАН № 53 (из 1460-тих 
го ди на) и „Епи ти миј ни но мо ка нон” АСА НУ № 29 из XVI ве ка (пре ма ко јем је на ве де ни 
са став ци ти ран). Осим то га, он је мо гао би ти и са мо стал но пре пи си ван, о че му све до-
чи ње го во при су ство у срп ско сло вен ском слу жаб ни ку са кра ја XV и по чет ка XVI ве ка, 
ВИК ТО РОВ 1879: 27–28, № 32 (= Гри го ро вич № 1713). Ње га је, уз де та љан опис по ме ну тог 
Слу жаб ни ка, об ја ви ла Ци бран ска-Ко сто ва (2011).

30 У са ста ву је па ра фра зи ран стих из Пре му дро сти Со ло мо но вих 3:1: i eg da /e oumretq 

d=[e i=h ido utq vx ro u ce b=/Ji. i ne imatq pri ko snU ti se kx nEi dJa vo=l, АСА НУ № 29, л. 52а.
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Леп при мер дру штве не упо тре бе прет ње Бож јим гне вом у ре ал-
ном па стир ском жи во ту Цр кве са чу вао се у исто ри ји Ко то ра XV ве ка. 
У гра ду је из ве сно вре ме бо ра вио фра ње вац Ни ко ла из За дра ко ји је 
сво јим про по ве ди ма пу ним прет њи Бож јим гне вом и при ме ри ма Бож је 
ми ло сти и чу да, под ста као град ске вла сти да 1443. го ди не уки ну не дељ-
ни трг, ко ји је пред ста вљао ве ков ну тра ди ци ју и да га пре не су у дру ги 
дан сед ми це.31 

9. АПО КРИФ НА ВИ ЂЕ ЊА ОНО СТРА НОГ СВЕ ТА: НЕ ИС ЦР ПАН ИЗ ВОР ЗА ПРИ МЕ НУ 
ЈЕ ЗИ КА ПРЕТ ЊЕ. Прет ње из по кај нич ких књи га у ви ду јав не увре де, из оп-
ште ња из за јед ни це и ус кра ћи ва ња цр кве них об ре да и бла го сло ва ве за-
них за умр ле или у опи су Бо жан ског гне ва и ми ло сти, успе шно су мо гли 
функ ци о ни са ти у дру штву ко је је ве ро ва ло у по сто ја ње кон крет не ве зе 
из ме ђу ово зе маљ ског и оно стра ног све та. Ка ко се ра ди ло о вр сти шти ва 
ком пи ла тор ског ка рак те ра, пе ни тен ци јал ни са ста ви ни су мо ра ли, ре че-
но је, би ти стро го ис пу ње ни тек сто ви ма цр кве но прав ног и ка нон ског 
са др жа ја. У њих се мо гао уно си ти са др жај и апо криф ног ка рак те ра, као 
што је по ме ну ти мо тив прет ње Бож јим гне вом. У том сми слу, за бра не и 
пра ви ла (ко ја су мо гла би ти и не ка нон ског по ре кла), као и упут ства по-
по ви ма из пе ни тен ци јал них са ста ва, успе шно би ва ју до пу ње ни опи си-
ма оно стра ног све та из та ко зва них ви ђе ња и от кро ве ња (апо ка лип са)32 
или не бе ских ми тар ста ва,33 и по те ма ти ци њи ма бли ских опи са нај те-
жих, „смрт них” гре хо ва34 или пак у ви ду не бе ске по сла ни це упу ће не 
„гре шном” људ ском ро ду, као што је Епи сто ла о не де љи.35 Ова вр ста 
књи жев них де ла, пре све га опис оно стра ног све та, ужи ва ла је ши ро-
ку по пу лар ност ко јој је не сум њи во до при но сио опис па кле них му ка за 

31 Sta tv ta ci vi ta tis Cat ha ri II, 468–470; уп. БО ЈА НИН 2011: 322, 325 са на ве де ном ли-
те ра ту ром о по ме ну том до га ђа ју. За ре ла тив но ра ши ре ну прак су све ште ни ко вих про по-
ве ди у ла тин ској Евро пи, ко је су за те му има ле пра вед ни гнев и осве ту Бож ју за учи ње не 
гре хе, в. DE LI MO 1986: 647–656. 

32 Као ре ла тив но ути цај ни са ста ви из ове гру пе мо гу се из дво ји ти: Ва ру хо во от-
кро ве ње, Ход Бо го ро ди це по му ка ма, От кро ве ње апо сто ла Па вла, Ви ђе ње Ана ста си је 
цр но ри зи це и О дру гом Хри сто вом до ла ску. Ови са ста ви су пре ве де ни на са вре ме ни 
је зик, Апо криф ни ста ро за вет ни, 117–133; Апо кри фи но во за вет ни, 377–475, 499–524.

33 Жи ти је св. Ва си ли ја Но вог об ја вио је Сто јан Но ва ко вић (1895: 33–113).
34 Са став Се дам нео про сти вих (смрт них) гре хо ва са чу ван у ви ше ре дак ци ја. Мо гао 

је би ти увр штен и у опис ви ђе ња над зе маљ ског све та, као што је кра ћа вер зи ја Хо да Бо го-
ро ди це по му ка ма. О ме ђу соб ном од но су на ве де на два де ла, в. ЙОР ДА НО ВА 1998: 227–236.

35 Реч је о са ста ву Епи сто ла о не де љи, ве о ма ра ши ре ном апо кри фу у сред њо ве-
ков ној Евро пи и Ме ди те ра ну, cf. LE ES 1985: 129–151; БО ЈА НИН 2011: 317–318. Срп ско-
сло вен ски текст Епи сто ле са ње ним вер зи ја ма (рим ска и је ру са лим ска) об ја вио је, уз 
увод ну сту ди ју о са чу ва ним пре пи си ма, То ми слав Јо ва но вић (2006: 465–516).
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сва ки грех по је ди нач но, и у ко ји ма су под јед на ко ка жња ва ни бо га ти и 
си ро ма шни, бла го род ни и не пле ми ћи, кли ри ци и ла и ци, му шкар ци и 
же не. Са дру ге стра не, ова де ла су слу жи ла као сред ство ши ре ња ути-
ца ја сред њо ве ков не цр кве при ли ком об ли ко ва ња кон цеп та гре ха (cf. 
GU RE VIČ 1987: 184). Је зик прет ње у де ли ма је екс пли ци тан, и опи сно 
пред ста вљен у ви ду му ка на оном све ту. Ме ђу тим, он ни је не за ви стан у 
од но су на пе ни тен ци јал ну прак су и ши ро ко ра ши ре но па стир ско уче ње 
о ис по ве сти као ви ду спа се ња. Де таљ ни опис веч них му ка гре шни ка 
тре ба ло је вер ни ци ма да по све до чи и ука же на моћ цр кве не ис по ве сти. 
У тим опи си ма ви ђе ње се не при по ве да као уоби ча је на при по вест, већ 
се ис по ве да, is po ve da} vqsymq i/e slQ[a=h i vQdyhq, ка ко ка же цр но ри зи ца 
Ана ста си ја, све док оно стра ног све та (МИЛ ТЕ НО ВА 1998: 245).36 На веч-
не му ке осу ђе ни су сви они ко ји се то ком свог жи во та ни су по ка ја ли, 
од но сно ко ји су из бе га ва ли да се ис по ве де или су при ли ком ис по ве сти 
за та ји ли по је ди не гре хе.37 

Жи во пи сно пред ста вље не му ке гре шни ка о ко ји ма све до че по-
се ти о ци оно стра ног не сум њи во су мо гле да по слу же све ште ни ку да 
оправ да и обра зло жи ко ри сност сво јих по сту па ка, от кри ва ју ћи ши ри 
кон текст у ко јем је функ ци о ни сао је зик прет њи из пе ни тен ци јал них 
збор ни ка. По се бан зна чај ко ји се у За по ве ди ма о за ко ну цр кве ном при-
да вао прет њи ус кра ћи ва ња по ме на умр лим ро ди те љи ма гре шни ка или 
цр кве ног об ре да са хра не, пре по зна је се у све до чан стви ма о му ка ма ду-
ша у оно стра ном све ту. У свом ви ђе њу, цр но ри зи ца Ана ста си ја све до чи 
о пат њи гре шни ка ко ји ни су по све ћи ва ли ду жну па жњу успо ме ни на 
пре ми ну ле чла но ве сво је по ро ди це и чи је су ду ше због не ма ра жи вих, 
та ко ђе, би ле осу ђе не на веч не му ке.38

10. ЛИ КОВ НЕ ПРЕД СТА ВЕ СТРА ШНОГ СУ ДА У ФУНК ЦИ ЈИ ЈЕ ЗИ КА ПРЕТ ЊЕ ИЗ 
ПЕ НИ ТЕН ЦИ ЈАЛ НИХ СА СТА ВА. Ра зно вр стан је зик прет њи ко ји је пред ста-
вљен у пи са ном тек сту мо гао се пре то чи ти и у ви зу ел ну по ру ку ли ков не 
умет но сти па ро хиј ских и дру гих цр ка ва.39 На ве де ни жан ро ви апо криф-

36 Ви ђе ње Ана ста си је цр но ри зи це, Апо кри фи но во за вет ни, 458.
37 Као по сле ди ца све до че ња о му ка ма гре шни ка, у по је ди ним са ста ви ма, као што 

је Ви ђе ње Ана ста си је цр но ри зи це, утвр ђен је да тум оба ве зне јед но го ди шње ис по ве сти 
за све вер ни ке, и то 25. мар та, на пра зник Бла го ве сти, Апо кри фи но во за вет ни, 458.

38 На ве де ни гре си пред ста вље ни су у ви ду не при ме ре ног по на ша ња по па ди ја 
удо ви ца, ко је је узрок па кле ним му ка ма до брих све ште ни ка, или ви ду не вр ше ња об ре да 
ве за них за по мен пре ми ну лих бли жњих, при че му су пат њи из ло же не обе стра не, ду ше 
оних ко ји су за не ма ри ва ли об ред и ду ше ко ји ма је об ред био ус кра ћен, Апо кри фи но во-
за вет ни, 466, 469, 470.

39 У че твр том по гла вљу сво је књи ге „‘Бо жан стве на ко ме ди ја’ пре Дан теа”, Арон 
Гу ре вич ука зу је на сна жну ве зу из ме ђу пред ста ва па кла у ли ков ној сред њо ве ков ној 
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не ле пе књи жев но сти и ли ков на умет ност, пре све га цр кве но сли кар-
ство, уоб ли ча ва ли су и пре но си ли, свој стве но свом је зи ку из ра жа ва-
ња, исте или слич не по ру ке из ре че не у по кај нич ким књи га ма. Прет ња 
Бож јим гне вом из пе ни тен ци јал них збор ни ка мо гла је жи во пи сно би ти 
упот пу ње на ли ков ним пред ста ва ма Стра шног су да или Дру гог до ла ска 
Хри ста, ко је су се обич но сли ка ле на за пад ној стра ни цр кве, при ње ном 
глав ном ула зу.40 Слич но по ме ну том књи жев ном мо ти ву Бож јег гне ва, у 
сли кар ству је из вр ше на ја сна по де ла на пра вед ни ке и гре шни ке, са том 
раз ли ком да се у пенитенцијалном тексту прети стра да њи ма већ то ком 
зе маљ ског жи во та, док на ком по зи ци ја ма Стра шног су да пре о вла ђу ју 
пред ста ве ра ја и па кла, од но сно на гра да и ка зна бу ду ћих вре ме на. Ме-
ђу тим, те мат ска бли скост ли ков не умет но сти и пи са не ре чи по ме ну тих 
цр кве но прав них збор ни ка пре по зна је се и у па ра лел ној упо тре би мо ти-
ва Бож је ру ке у ко јој су при бе жи ште на шле ду ше пра вед ни ка. На ли ков-
ном пла ну он је мо гао би ти пред ста вљен као део ком по зи ци је Стра шног 
су да (ма на стир Гра ча ни ца, ТО ДИЋ 1988: 161) или у од но су на њу са мо-
стал но (ма на стир Ма на си ја, ТО ДИЋ 1995: 105), ода ши ља ју ћи увек јед ну 
те исту по ру ку.41 За шти та ду ше пра вед ни ка у Бож јој ру ци је очи глед на, 
и не до во ди у сум њу пре пу ште ност ђа во лу свих оних ко ји се у њој не 
би на шли. 

Слич но је зи ку пи са них све до че ња о оно стра ном све ту, и у је зи-
ку ли ков не умет но сти пре пу ште ност гре шне ду ше ђа во лу нај ре чи ти је 
је пред ста вље на у при ка зу па кле них му ка (уп. ТО ДИЋ 1978: 193–204; 
ПА НИЋ – БА БИЋ 1975: т. XLIV–XLVI II; ДА ВИ ДОВ ТЕ МЕ РИН СКИ 1995: 207, 
сл. 15–17).42 У њи хо ве де таљ ни је опи се не ће мо ула зи ти, али би мо-
жда тре ба ло скре ну ти па жњу да те жи на по је ди них гре хо ва ни је мо ра-

умет но сти цр кве них пор та ла и апо криф не књи жев но сти ви ђе ња оно стра ног при ли ком 
ши ре ња пред ста ва о за гроб ном жи во ту и ње го вој не по сред ној ве зи са ово зе маљ ским 
гре си ма (GU RE VIČ 1987: 174–238). На те мат ску ве зу из ме ђу апо криф не ле пе књи жев но-
сти и ком по зи ци је Стра шног су да у срп ском сли кар ству сред њо ве ков них цр ка ва ука зао 
је Бра ни слав То дић (1978: 193–204).

40 За оп шти пре глед Стра шног су да у ви зан тиј ском сли кар ству са ра ни јом ли те ра-
ту ром в. MI LO ŠE VIĆ 1963; за сли кар ство сред њо ве ков не умет но сти у Ср би ји в. MILJ KO VIĆ, 
2006: 177–183.

41 За пре глед мо ти ва Бож је ру ке у ви зан тиј ској умет но сти уоп ште cf. NER SES SIAN 
1975: 331–332; ТО ДИЋ 1988: 161.

42 По ре ђе њем апо криф них ви ђе ња оно стра ног све та и ли ков не ком по зи ци је Стра-
шног су да при ме ћу је се вре мен ска не у јед на че ност из вр ше ња Бо жан ске ка зне, од но сно 
на гра де, ко ју Арон Гу ре вич (1987: 226–228) на зи ва „про тив реч но ко ег зи сти ра ње”. Па-
ра лел но по сто ја ње иде је о тре нут ном ка жња ва њу/на гра ђи ва њу по сле смр ти, са иде јом 
о кра ју вре ме на ко ја је пред ста вље на у Дру гом до ла ску Хри ста, при сут но је, при ме ћу је 
он, већ у Је ван ђе љи ма (Лк 16:22; 23:43 и Мт 25:31–46).
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ла би ти ујед на че но пред ста вље на на сва кој по је ди нач ној ком по зи ци ји, 
као што ни је би ла ујед на че на ни у пе ни тен ци јал ним ком пи ла ци ја ма. 
И упра во су при зо ри па кле них му ка на ли ков ним пред ста ва ма Стра-
шног су да би ли скло ни про ме на ма, ка ко је то сво је вре ме но ис та као 
Све то зар Ра дој чић, уз опа ску „сва ко вре ме има ло је сво је гре хе” (1953: 
170). Мо гло би се до да ти да су на ве де не раз ли ке не рет ко из ра жа ва ле 
и ло кал на схва та ња и по гле де, чи ју сна гу и ути ца је не би тре ба ло за-
не ма ри ти. 

По ру ка из ре че на у ви ду пи са не ре чи и ли ков не пред ста ве би ла је 
ви ше не го убе дљи ва. За гре шни ке ко ји би при хва ти ли по ко ру сле ди ла је 
ду хов на ка зна епи ти ми је са огра ни че ном ду жи ном тра ја ња (од не ко ли-
ко сед ми ца до не ко ли ко го ди на), по сле ко је би се ока ја ни грех бри сао на 
не бе ским ми тар стви ма кроз ко је је мо ра ла про ћи ду ша сва ког пре ми ну-
лог. Са дру ге стра не, не ис по ве да ни гре си по вла чи ли су са со бом веч ну 
ка зну па кле них му ка, ко је су обич но пред ста вље не као вид те ле сног 
ка жња ва ња, и то ору ђем и дру гим пред ме ти ма ко ји ма је по ме ну ти грех 
учи њен, ма кар то био и кан тар на ко јем се за ки да ло на ме ри. 

11. РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА УПО ТРЕ БЕ ЈЕ ЗИ КА ПРЕТ ЊЕ ПО ВО ДОМ НЕО Д ЛА СКА 
НА НЕ ДЕЉ НУ ЛИ ТУР ГИ ЈУ. Из гле да да је ак ту е лан про блем у па ро хиј ском 
жи во ту Цр кве пред ста вљао не до ла зак на не дељ ну ли тур ги ју, ко ји 
се углав ном до во дио у ве зу са не до стат ком ди сци пли не вер ни ка. На 
ли ков ној пред ста ви Стра шног су да из цр кве Бо го ро ди це Ље ви шке у 
При зре ну пред ста вље на је гре шни ца ве за на за ог ње ну по сте љу, јер је 
пре спа ва ла не дељ ну слу жбу (ПА НИЋ – БА БИЋ 1975: т. XLVI II). Прет њу 
па кле ним му ка ма уве ћа ва ло је са зна ње да је по ме ну ти грех увр шћен 
у гру пу од се дам смрт них гре хо ва ко је Бог ни ка да не опра шта. Пре ма 
јед ној од вер зи ја апо кри фа Се дам нео про сти вих (смрт них) гре хо ва, 
опрост сва ка ко ни су мо гли оче ки ва ти они ко ји не до ла зе у цр кву, али 
и они ко ји на цр кве не слу жбе не ра до до ла зе и ко ји то ком слу жбе „не 
сто је са стра хом” или не раз ми шља ју о по ка ја њу. Опис овог „смрт ног” 
гре ха упот пу ња ва кле тва ко ја је на ве де на као Хри сто ва: „О, те шко том 
чо ве ку! Бо ље би би ло да се ни је ни ро дио” (w go re to mU ;l=vkU i bo le bJ 
bQlo ne rodJti se).43 

Да ли су се слич не ре чи мо гле чу ти и при ли ком из ри ца ња јав не 
опо ме не не по кор ном вер ни ку? Не до ла зак на ли тур ги ју у За по ве ди ма о 
за ко ну цр кве ном пред ста вљен је као пре ступ на ко ји је па ро хиј ски све-
ште ник тре ба ло од мах да ре а гу је. Пре ма основ ним кон цеп ти ма па стир-
ске прак се ко ји су де таљ но из ло же ни у тек сту ко ји је на вод но са ста вио 

43 На ве де ни текст увр шћен је у апо криф Ход Бо го ро ди це по му ка ма (кра ћа вер-
зи ја) (TИХОНРАВОВЪ 1863: 31; Апо кри фи но во за вет ни, 397; за са мо стал ну вер зи ју овог 
са ста ва, в. NO VA KO VIĆ 1884: 92; POLÍVKA 1890: 204).
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све ти Јо ван Зла то у сти, од све ште ни ка се не оче ку је по пу стљи вост. За-
шти ћен ауто ри те том све ште нич ког чи на и Цр кве уоп ште, ње му је да та 
мо гућ ност да де мон стри ра сво ју моћ на нај бо љи мо гу ћи на чин. Ме ђу-
тим, исти са став ука зу је, до ду ше по сред но, и на зна чај ло кал не за јед ни-
це у одр жа ва њу све ште ни ко вог ауто ри те та, чи је је при зна ње и по што-
ва ње би ло нео п ход но у оба вља њу па стир ске пра ске. 

12. ЗА КЉУ ЧАК. Је зик прет ње из по кај нич ких књи га био је сна жно 
увре жен у оп шта схва та ња љу ди сред ње га ве ка о гре ху и по ка ја њу, ка зни 
и на гра ди, зе маљ ском и оно стра ном све ту. Њи ме се успе шно мо гла ис-
ка за ти по ру ка о Бож јем гне ву на зе мљи и Су ду Го спод њем на Не бу, ко ју 
је па ро хи ја ни ма ту ма чи ло зва нич но ли це Цр кве, па ро хиј ски све ште ник. 
Основ на функ ци ја је зи ка прет ње са гле да ва се у под сти ца њу стра ха код 
вер ни ка од из ла га ња јав ној увре ди, осу ди и сра мо ти, као и стра ха од ко-
нач не ка зне про клет ства, од но сно од ба че но сти из дру штве не за јед ни це 
би ло на ово зе маљ ском, би ло на оно стра ном све ту. У прак тич ном ви ду, 
је зик прет ње се при ме њи вао у окви ру ди сци плин ског по ступ ка ко ји је 
оквир но пред ста вљен тро сте пе ним мо де лом опо ме не и уко ра, иза ко јег 
је сле ди ла ка зна ко нач ног од лу че ња. У за вр шним фа за ма по ступ ка, ве-
ро ват но и ра ни је, овај је је зик све отво ре ни је ис ка зи ван, би ло вер бал но, 
би ло не вер бал ним сред стви ма у ви ду пред у зи ма ња кон крет них рад њи 
(од би ја ње вр ше ња об ре да), осва ја ју ћи на тај на чин јав ни и дру штве ни 
про стор у ко јем се на мет нуо као део оп ште при хва тљи вих дру штве них 
нор ми оп хо ђе ња. 

Упу ћи ва ње све ште ни ка на је зик прет ње из на ве де ног шти ва од по-
себ ног је зна ча ја ако се има у ви ду да је па ро хиј ско све штен ство у сред-
њо ве ков ној Ср би ји углав ном по ти ца ло из ни жих дру штве них сло је ва, 
ко ји ни су бла го род ног (пле мић ког) по ре кла, ни ти су зна чај ни јег имо-
вин ског ста ња. Све ште ник је на осно ву свог ру ко по ло же ња рас по ла гао 
ду хов ним мо ћи ма, а фор му ле из пе ни тен ци јал них збор ни ка – ме ђу ко ји-
ма ва жну уло гу има и раз у ђе ни је зик прет ње – пред ста вља ле су пу то каз 
ко ји је тре ба ло сле ди ти да би по ме ну те мо ћи до би ле ши ре дру штве но 
при зна ње. 

Ра зно вр стан је зик прет ње ко ји је по ну ђен па ро хиј ском све штен-
ству сма трао се по год ним за оства ри ва ње кон тро ле ка ко над не по слу-
шним по је дин цем, та ко и над за јед ни цом вер ни ка у це ли ни. Тај се је зик 
при ла го ђа вао за ви сно од тре нут них при ли ка, док је, ра ди ње го ве успе-
шне при ме не, све ште ник био у оба ве зи да за сва ку ета пу у про це су осу-
де или ка жња ва ња обез бе ди ти што ши ру дру штве ну по др шку. То је би-
ло нео п ход но за одр жа ва ње, ка ко ауто ри те та све ште ни ка, пред став ни ка 
сред њо ве ков не Цр кве, та ко и по сто је ћих дру штве них од но са у со ци јал-
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но из де ље ном ла ич ком окру же њу па ро хи је, жу пе или вла сте лин ства у 
сред њо ве ков ној Ср би ји.
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Stanoje Bojanin

THE LANGUAGE OF THREAT IN THE MEDIEVAL PENITENTIALS

S u m m a r y

This paper deals with the language of threat which is used in three penitentials written 
in the Serbian Church Slavonic and published by Jagić 1874 (№ 4–5, 6, 7). The texts were 
generally copied together in Trebniks from the 14th and 15th centuries and a signifi cant number 
of copies points to their importance for studying the medieval society in Southeast Europe. 
One of these texts – Commandments of Our Holy Father John Chrysostom on the Law of the 
Church – contains pastoral instructions to parish priests on a model for lecturing a disobedient 
believer who fails to come to church on Sundays. This model is based on three levels of 
warnings and reprimands which are taken from the New Testament (Matthew 18: 15–17). 
The primary concern is not so much saving the soul of the sinner as the need to point out the 
most effective ways of demonstrating and preserving priestly authority, which was constantly 
questioned among the laity of the Mediaeval parish. 

The language of threat in the penitentials is discussed in the context of its socio-
cultural function during that period. It was deeply rooted in the wider understanding of sin and 
repentance, as well as punishment and reward, of ordinary people in the Middle Ages. Such 
language was most probably seen as a useful tool in the hands of the clergy when conveying 
to their parishioners messages about the Day of Judgment after death and God’s wrath in 
life. These messages were closely related to the apocryphal literature regarding otherworldly 
visions, as well as Church art regarding the Last Judgment, where the hellish torments of 
sinners was shown in great detail. 
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In the fi nal stages of the three-level model that is presented in the penitential texts, the 

language of threats was to be used openly by parish priests, either through verbal or non-verbal 
means of expression, such as public insults, shame, curses and expressions of anathema, or 
refusal to conduct religious services relating to burying sinners or praying for their deceased 
parents. In this way, the language of threats used by parish priests successfully took its place 
within social public space, imposing itself as part of widely-accepted social norms. 
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Драгиша Бојовић

МИСАО СТАРИХ СРПСКИХ ПИСАЦА
О СВЕШТЕНОМ ЈЕЗИКУ И БОЖАНСКОЈ РЕЧИ

У ра ду се на во де и ана ли зи ра ју кључ не ми сли срп ских пи са ца 13. и 14. 
ве ка (До мен ти јан, Те о до си је, Ар хи е пи скоп Да ни ло Дру ги) о све то сти је зи ка и 
бо жан ском по ре клу из го во ре не и на пи са не ре чи. По ла зи се од До мен ти ја но вог 
од ре ђе ња је зи ка Све то га Са ве, а он да се, пре ко не што по зни јих тек сто ва, ука зу је 
на су шти ну и ка рак тер је зич ког ис ка за и са ме ре чи.

Кључ не ре чи: је зик, ме до сло ве сни је зик, Сло во, реч, Пре му дрост, бла го дат.

Срп ски књи жев ни је зик је до жи вео два ве ли ка пре вра та: са кра ли-
за ци ју са Све тим Ћи ри лом и Ме то ди јем, као и са Све тим Са вом, и де-
са кра ли за ци ју са Ву ком. Из ме ђу Све тих сло вен ских апо сто ла и Све то га 
Са ве, са јед не стра не, и Ву ка, са дру ге, књи жев ни је зик је жи вео у зна ку 
си но ни ма мед и со. Са би ра ју ћи у се би све тост оба пој ма све ште ни је зик 
пре ва зи ла зи при вид ну ан ти под ност по ме ну тих си но ни ма. Они ни су у 
опо зи ци ји, ка ко би се оче ки ва ло и ка ко по е ти ка хри шћан ске књи жев-
но сти на ла же. Ово су два пој ма ко ји не ма ју сво је опо нен те, јер они као 
опо нен ти, из про фа не пер спек ти ве, по ста ју су штин ски си но ни ми у ду-
хов ној пер спек ти ви. Со по пр ви пут по ста је мед, а мед по ста је со, при 
то ме мед за др жа ва а со при ма сла дост. Је зик ко јим го во ри Све ти Са ва 
До мен ти јан упра во на зи ва ме до сло ве сним, све до че ћи о исто вре ме ном 
при су ству ме да и со ли (Ло гос, Хри стос) у ње му.

Кад и за што по ста је тај је зик ме до сло ве сни? По ста је то Са ви ним 
је зи ком, Са ви ним го во ром и Са ви ним сло ви ма о Све тој Тро ји ци и Љу-
ба ви (оба су сло ва по твр да све то сти је зи ка ко јим Са ва го во ри). На ком 
ме сту он по ста је ме до сло ве сни? На јед ном сим бо лич ком ме сту, на дво-
ру угар ског кра ља, ко ји бе ше у ла тин ској је ре си. До мен ти јан би ра баш 
ово ме сто и од ре ђе ну сце ну да Са вин, срп ски, је зик на зо ве ме до сло ве-
сним. Мо гао је то учи ни ти, мо жда пре, по во дом дру гих Са ви них бе се да 
ко је је слу шао и ко ји ма се ди вио. Зар бе се де у Жи чи и Сту де ни ци за о-
ста ју за бе се да ма на дво ру угар ског кра ља? Али До мен ти јан, па три от-
ски на стро јен и одан пра вој ве ри ни шта ма ње не го Те о до си је, би ра ову 
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при ли ку да свог ју на ка још јед ном уз не се на не бо, а ње гов је зи ку учи-
ни хе ру вим ским. Ни на јед ном дру гом ме сту, у До мен ти ја но вим очи ма, 
Са ва ни је то ли ко Ср бин и то ли ко пра во сла ван као ов де, и то на је дан 
пре фи њен на чин. За то пи сац Са вин је зик и на зи ва ме до сло ве сним, јер 
са мо та ко са вр ше ним је зи ком би ло је мо гу ће угар ског кра ља са тво ри ти 
„за јед ни ча рем исти ни те тра пе зе не бе сне ве че ре цар ства Бож јег” и при-
ве сти га пра вој ве ри.

Шта је у осно ви атри бу та ме до сло ве сни? Или: шта је су шти на по-
ме ну тог је зи ка? У осно ви су лек се ме све ште не се ман ти ке мед и Сло во, 
а су шти на и са др жај овог је зи ка је ње го ва све тост. Мед у хри шћан ској 
сим бо ли ци увек озна ча ва сла дост и све тост (оту да Ро ман Слат ко по јац 
мо же мо „пре ве сти” као Ро ман Све то по јац). И сам реч Све тог Пи сма је 
„сла ђа од ме да и са ћа”. Она је ду хов на хра на ко ја пре те же над хра ном 
те ле сном: „Не жи ви чо век о са мом хле бу, но о сва кој ре чи ко ја из ла зи из 
уста Бо жи јих” (Мат. 4,4) На дру гој стра ни, при су ство пој ма Сло во (не 
обич не ре чи) озна ча ва су штин ско при су ство Бо га Ло го са у је зи ку, ко јим 
тај је зик по ста је бо жан ски. Да кле, ме до сло ве сни је зик је све ти и бо жан-
ски је зик. Се ман ти ка овог атри бу та под ра зу ме ва уну тра шње при су ство 
Бо га у струк ту ри је зи ка, да кле не са мо ре то рич ко обо же ње је зи ка, већ 
ње го во кон сти ту и са ње и оп ста ја ње са мо у са деј ству и кроз бив ство ва ње 
Ло го са у ње му. За то се у са вре ме ној лин гви сти ци го во ри о сво је вр сној 
„ло го сно сти” је зи ка (КОН ЧА РЕ ВИЋ 2006: 19).

Ло гос је и со, па се сла дост је зи ка по сти же и кроз при су ство со ли 
у ње му. У чу ве ној Бе се ди епи ско пи ма Са ва упо зо ра ва сво је уче ни ке да, 
ако се уз диг ну ка књи га ма, бу ду слат ки со љу на шег је зи ка. Све ти апо-
стол Па вле ка же у По сла ни ци Ко ло ша ни ма: „Реч ва ша не ка би ва сваг да 
у бла го да ти, со љу за чи ње на” (Кол. 4,6). Срп ски учи те љи Са ва и Си-
ме он, пре ма Те о до си ју Хи лан дар цу, по ста ју учи те љи Ре чи, јер „у се би 
има ју реч Хри ста Ре чи”. Са мо та кву при го то вље ну хра ну, у ко ју се усе-
лио Хри стос, мо гао је по ну ди ти Све ти Са ва сво јим го сти ма, ка ко све до-
чи јед на сти хи ра ње го вог не по зна тог уче ни ка. Он их по зи ва за тр пе зу 
бо жан стве ну и слат ку од но сно по зи ва их на при че шће ре чи ма. Слич ну 
тр пе зу, пу ну књи жев них је ла сла ђих од ме да и са ћа, при пре мио је и Да-
ни ло Пећ ки.

Об ла го да ће ње на шег је зи ка до ла зи пре ко Ду ха Све тог и кроз при-
су ство Хри ста у ње му, ко ји је со, јер уки да бљу та вост и вас по ста вља 
сла дост веч ног жи во та. Је зик ко ји је при мио Хри ста по ста је храм спа-
се ња, пре ко ко га се спа са ва ју и они ко ји тво ре и они ко ји тво ре ви ну ви-
де као не пре су шну и не у ћут ну хим ну Го спо ду. Та ко тво ре ви на по ста је 
бли жа Бо гу од са мог ауто ра, ко ји ни је са мо не до сто јан, већ је и скри-
вен по сми слу ства ра лач ког под ви га и уни жен по сми слу свог аскет ског 
опре де ље ња.
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До мен ти јан упо тре бља ва и дру ге атри бу те за је зик (бо го го вор ни, 
бо го гла сни, бо го љу би ви), али они не ма ју ону се ман тич ку сна гу као из-
раз ме до сло ве сни. Је зик Све то га Са ве, ко ји је са би рао „свом ота ча ству 
мед бо го ра зу ми ја” нај при род ни је је би ло на зва ти ме до сло ве сним. У 
овом пој му је са др жа на сва те о ло ги ја и фи ло со фи ја срп ског све ште ног 
је зи ка.

Ка да све ти Са ва бе се ди угар ском кра љу, он то чи ни је зи ком ко ји 
има од ли ке све то сти, јер са мо та квим је зи ком је мо гу ће уло ви ти не ко га 
„ве за ма апо стол ске љу ба ви” и пре ве сти га у пра ву ве ру:

„А овај ва и сти ну бо го љу бац краљ по ста де сли чан Па вло ву уло вље-
њу; као што Хри стос Вла ди ка наш уло ви го ни те ља све тих ко ји ве ру ју у 
Хри ста исти ни то га Бо га на ше га, та ко и овај уче ник Вла ди ке сво га си лом 
и стра шним чу ди ма и бо го гла сним ре чи ма, уди цом ре чи Бож је, и ме до-
сло ве сним је зи ком и љу ба зним ве за ма апо стол ске љу ба ви уло ви ово га 
кра ља, и са ве за га као хи тар кр ма нош оних ко ји се ва ли ма ко ле ба ју, и 
при ве де га исти ни том при ста ни шту, и са тво ри га за јед ни ча рем исти ни те 
тра пе зе не бе сне ве че ре цар ства Бож је га” (ДО МЕН ТИ ЈАН 1988: 165).

Еле мен те си но ни мич но сти, али не и се ма тич ку сна гу из ра за ме-
до сло ве сни, има атри бут бо го го вор ни, ко ји та ко ђе упу ћу је на сла дост 
од но сно све тост је зи ка:

„...и че да ово га Пре о све ће но га сре то ше га са бо го хвал ним пе сма-
ма ме сто ма слич них гра на, уза ши љу ћи раз лич не гла со ве ка ви шње му за 
по кој Пре о све ће но га, и ра ши рив ши љу бав на ср ца ра ни је за по је на бо го-
леп ним ње го вим уче њем и усла ђе на бо го го вор ним је зи ком ње го вим...” 
(ДО МЕН ТИ ЈАН 1988: 231).

Сла дост (све тост) је есен ци јал ни ква ли тет Са ви ног бо го љу би вог 
је зи ка:

„...има ју ћи не ис ка за ну сла дост и не бе сну по хва лу у сво ме бо го љу би-
вом је зи ку, во ђен са мим Бо гом до ђе из даљ не зе мље, тра же ћи оно га ко ји 
је ње га тра жио и ко ји је оси ро ма шио ра ди ње га” (ДО МЕН ТИ ЈАН 1988: 172).

Ука зу је мо на још две осо би не Са ви ног од но са пре ма ре чи ма и по-
е зи ји ко је по тен ци ра До мен ти јан:

1) Са ва се ни ка да ни је из го во рио пра зну реч: „И увек чу ва ју ћи 
уста сво ја и је зик свој, да ни реч ју ни де лом не от пад не од стра шне за-
по ве сти Го спод ње, и ни ка да се не удо сто ји пра зне ре чи...” (ДО МЕН ТИ ЈАН 
1988: 216).

2) Од мла до сти је се ра фим ским гла сом пре у зно сио хе ру вим ску 
пе сму: „Онај бо го ви дац го во рио је Го спо ду ли цем у ли це; а овај Пре о-
све ће ни из мла до сти при мив ши не у муч ну хе ру вим ску пе сму, и све ча-
со ве днев не и ноћ не у уши са мо га Го спо да Са ва о та цвр ку ћу ћи се ра фим-
ским гла сом не пре ста де све до кра ја” (ДО МЕН ТИ ЈАН 1988: 211).
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Ти ме се го вор ни је зик и је зик ду хов не пе сме иден ти фи ку ју за јед-
нич ком осо би ном, јер се пре ма јед ном и дру гом ис по ља ва исти од нос 
бо жан ског по што ва ња, а при су ством „со ли” у ње му оства ру је се ме до-
точ на сла дост.

По се бан од нос пре ма је зи ку и ре чи ма имао је и Те о до си је Хи лан-
да рац. Па ра лел но са мо ти вом ду хов не тр пе зе Те о до си је раз ви ја мо тив 
бо жан ских ре чи (њи хов ан ти под су „за га ђе не и не чи сте ре чи”). Сред-
њо ве ков на кул ту ра, ка ко ка же Алек сан дар На у мов, од ли ку је се из у зет-
но ве ли ким по што ва њем пре ма ре чи са мо га Бо га и ње го вих апо сто ла, 
про ро ка, угод ни ка и не по зна је упо тре бу све тих ре чи у за бав не свр хе. 
Пред ста ва о бо жан ској су шти ни пи са ња ши ри ла се и на не би блиј ска де-
ла, али то не ума њу је уло гу Све то га Пи сма (НА У МОВ 2009: 12). При мер 
за то је и де ло Те о до си ја Хи лан дар ца, ко ји, по зи ва ју ћи се на псал мо-
пој ца Да ви да, бо жан ске ре чи на зи ва ан ђел ском хра ном, чи ји при мар ни 
атри бут сла дост је та ко ђе пса лам ског по ре кла (Пс. 119,103. В. и: При че 
16,24). Исти ква ли фи ка тив на ла зи мо и у Пре му дро сти ма Со ло мо но вим: 
„На мје сто то га ан ђел ском хра ном хра нио си на род свој и при го то вље ни 
хлеб по слао си им с не бе са без на по ра, ко ји је сва ку сласт у се би имао 
и уга ђао сва чи јем уку су” (Пре му дро сти, 16,20). Пи сац у ре чи од но сно 
хле бу ан ђел ском ви ди пред у слов веч ног жи во та, по зи ва ју ћи се на ре чи 
Хри сто ве: „Не жи ви чо век о са мом хле бу, но о сва кој ре чи ко ја из ла зи 
из уста Бо жи јих” (Мат. 4,4). Ту реч је Хри стос, истин ски хлеб не бе сни и 
истин ска на сла да жи во та, уме сто ма не дао чо ве ку. У овој кон ста та ци ји 
Те о до си је вој пре по зна је мо три ма ни фе ста ци је јед но га при че шћа: ста-
ро за вет но при че шће ма ном, но во за вет но при че шће хле бом и ес ха то ло-
шко при че шће реч ју. И у сва ко ме пре по зна је мо сла дост – сла дост ма не, 
сла дост хле ба и сла дост ре чи од но сно бе смрт ност ко ја кроз њих до ла зи. 
У то ме ви ди мо не са мо ев ха ри стиј ску сим бо ли ку већ и со ти ри о ло шку 
функ ци ју ства ра ла штва.

Сам мо тив при че шћа ре чи ма на ла зи мо већ у јед ној сти хи ри Слу жбе 
пре но са мо шти ју Све то га Са ве, ко ју је на пи сао не по зна ти Са вин уче ник 
1237. го ди не. Са ва по зи ва сво је ду хов не го сте за тр пе зу бо жан стве ну и 
слат ку од но сно на при че шће ре чи ма. Све то зар Ра дој чић сма тра да је Све-
ти Са ва оли че ње ста ро за вет не Пре му дро сти, те да он, пру жа ју ћи ду хов ну 
хра ну, не по зи ва на го збу већ на при чест (РА ДОЈ ЧИЋ 1982: 225).

Те о до си је, чи је се де ло ра ђа из истог ду хов ног и ства ра лач ког ам-
би јен та, у По хва ли да је и за ни мљи ву де фи ни ци ју ре чи Бо жи је и уста 
Бо жи јих:

1) „Реч Бо жи ја је све што је о Бо гу ка за но...”,
2) „И уста Бо жи ја су све што се о Бо гу го во ри и по у ча ва”.
Са мо ства ра ње књи жев ног де ла се сма тра чу дом отва ра ња уста 

и да ром ре чи, а „са зда ни ко му ни кат је у ства ри ре пли ка Бож јег пра ко-
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му ни ка та и као та кав, за хва љу ју ћи од но су са Бож јом ре чи и све то сти 
опи си ва ног пред ме та, одва ја се од по ши ља о ца и у иде ал ној нео пла тон-
ској хиј рар хи ји би ћа он је бли жи Бо гу, но ње гов ства ра лац” (НА У МОВ 
2009: 87). Ле по та ство ре ног де ла упра во бли ста у хра му Бож јем где је 
све „све том ле по том укра ше но” и где са мо књи жев но де ло по ста је пан-
дан све тло сти сли ка них пред ста ва. Све тост ство ре ног де ла уче ству је у 
све то сти те ле по те, оп ста ју ћи и у ко му ни ка ци ји са ли ков ним де лом. У 
јед ном та квом хра му за бли ста ла је и Те о до си је ва По хва ла, по ста ју ћи и 
са став ни део уни вер зал не ду хов не тр пе зе.1

Реч Бо жи ја је и нај гла сни ја у цр кви Бо жи јој, где, ка ко ка же Те о-
до си је, син гро мо ва гро мо ре чи то уз ви ку је: „У по чет ку бе ше реч, и реч 
бе ше у Бо га, и Бог бе ше реч”. За Го спо да се ка же да је за гр мео са не ба 
(Пс. 17,13). Је ван ђе ље по Мар ку св. Јо ва на Бо го сло ва на зи ва „си ном 
Гро ма” (Мк. 3,17), а све ти Гри го ри је Па ла ма „гро мом нај у зви ше ни јим у 
бо го слов ство ва њу ко ји је од јек нуо по свим кра је ви ма зе маљ ским, бо го-
слов ству ју ћи о Ло го су Оче вом ко ји бе ше у по чет ку, бе ше у Бо га и бе ше 
Бог” (ГРИ ГО РИ ЈЕ ПА ЛА МА 2007: 89). За то и учи те љи срп ски, Све ти Са ва 
и Све ти Си ме он, по ста ју, у Те о до си је вој По хва ли, учи те љи Ре чи, јер у 
се би има ју „реч Хри ста Ре чи” (ТЕ О ДО СИ ЈЕ 1988б: 252). Ова Те о до си је ва 
ми сао, у асо ци ја тив но спле ту, по ве зу је оно га ко ји је Реч са реч ју оних 
ко ји су све то шћу у Ње му, док је Он Ду хом Све тим у њи ма.

Реч је Са ви на, ка ко са зна је мо из Те о до си је вог жи ти ја, би ла „Ду-
хом Све тим као со љу рас тво ре на”. Упра во со да је сла дост ре чи ма, јер 
је со Го спод Исус Хри стос. У По сла ни ци Ко ло ша ни ма Све ти апо стол 
Па вле ка же да је со љу за чи ње на реч ко ја је сваг да у бла го да ти (Кол. 2,6).

Та реч до но си ду хов ну на сла ду и уми ље ње, ко је по ти ре на гон за 
хра ном. Та ко у По хва ли на ла зи мо да они ко ји су са ду хов не тр пе зе је-
ли „мно го пу та хра ну за бо ра ви ше да по је ду” (в. Пс. 102,4). Исти мо тив 
Те о до си је ко ри сти и у Жи ти ју Све то га Са ве. Уми ље ње и на сла да на-
ста ју на кон Са ви не Сту де нич ке бе се де: „Са мо др жац и сви бла го род ни 
чув ши ову стра шну по у ку, са су за ма при кла ња ху вра то ве сво је, та ко да 
су од мно гог уми ље ња за бо ра ви ли и хлеб да је ду, јер се већ бе ше и 
дан пре кло нио” (ТЕ О ДО СИ ЈЕ 1988а: 169). При то ме ста ри ји брат (Сте фан 
Пр во вен ча ни) би ва из не на ђен „сла до сти је зи ка и си ли ре чи бла го да ти 
Бож је, ко ја из ла зи из уста мла ђе га”, пи та ју ћи се, као и они што су слу-
ша ли Хри ста (Мт. 13,54): „От ку да је ово ме да на пре му дрост да ова ко 
го во ри?” Од го вор, у ду ху Јо ва но вог Је ван ђе ља (Јн. 3,8), да је сам Сте фан 
Пр во вен ча ни: „Ја сно је, да кле, да Дух ди ше где хо ће и на ко га хо ће”. И 

1 Те о до си је је По хва лу на пи сао по во дом не ког од пра зни ка по све ће ног срп ским 
учи те љи ма и тим по во дом ју је нај ве ро ват ни је и из го во рио у ма на сти ру Хи лан да ру. То 
се мо же за кљу чи ти из са мог тек ста По хва ле.



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА362

сам Све ти Са ва, по зи ва ју ћи се на ре чи све тог апо сто ла Па вла (Еф. 4,7), 
у јед ној од сво јих бе се да ка же: „Јер не да де се бла го дат Све то га Ду ха 
је ди но апо сто ли ма не го и сва ко ме ко ји жи ви по бла го да ти” (ТЕ О ДО СИ ЈЕ 
1988а: 208).

О од но су Ар хи е пи ско па Да ни ла Дру гог пре ма је зи ку све до чи ње-
гов Уче ник. Је зик и пе ро су му као у про ро ка и књи жев ни ка, ко ји су пи-
са ли по на дах ну ћу Све то га Ду ха (в. Пс. 45,1): „Овај Бо гом ва зљу бље ни, 
ка Ње му је упу ћи вао ум но ви ђе ње и ра зум, и хтео је у све му угод но да 
Му по слу жи, има ју ћи у се би обил ну ри зни цу: умет ност ра зу ма и му дро-
сти, и при чом за го нет ке ре чи ма, чи ји до бро гла го љи ви је зик је сли чан 
хва ли про роч кој, као и пе ро књи жев ни ка бр зо пи сца, јер се бла го дат из-
ли на усне ње го ве; јер он бо жа стве ним ра зу мом и по бо жно шћу и жи ве-
ћи у не зло би во сти ср ца сво је га, био је у сва ком де лу ура зу мљи ван од 
Го спо да, да чи ни по во љи ње го ва хте ња” (ДА НИ ЛОВ УЧЕ НИК 1989: 111).

Ова све до чан ства Да ни ло вог Уче ни ка по твр ђу ју основ не цр те Да-
ни ло вог ства ра лач ког ка рак те ра ко ји је, пре све га, из гра ђен на да ру да-
том од Ду ха Све тог. У ње го вој обил ној ри зни ци по себ но ме сто за у зи ма 
умет ност ра зу ма и му дро сти.2 Тај дар се, пре ма све до чан ству Уче ни ка, 
ис по љио у књи жев но сти, ли ков ној умет но сти и му зи ци. По твр ду о то ме 
на ла зи мо у де лу Уче ни ка, али и у жи ти ји ма ко је је пи сао Ар хи е пи скоп 
Да ни ло. За то ни је нео бич но што је мо тив Тр пе зе Пре му дро сти оми љен 
у ње го вом ства ра ла штву, као и у по и ма њу умет но сти уоп ште.3 Ка ко је 
из гле да ла Да ни ло ва Тр пе за Пре му дро сти са зна је мо од ње га са мог: „Јер 
отво ри ћу уста мо ја, и на пу ни ћу се Ду ха од три све тло га Бо жа ства, и по-
ста ви ћу вам, све ча сни у Го спо ду са бра ни збо ре цр кве ни, тр пе зу, не хле-
ба, ни ви на и ми ри сно га ме са, но тр пе зу пу ну и укра ше ну књи жев ним 
је ли ма, сла ђу од ме да и са ћа” (АР ХИ Е ПИ СКОП ДА НИ ЛО ДРУ ГИ 1988: 45). Овај 

2  Ђор ђе Три фу но вић сма тра да Да ни ло има „оза рен ум” и „сна гу ра зу ма”. Ка ко на-
во ди Три фу но вић „ум, пре ма сред њо ве ков ним из во ри ма, има ши ро ко зна че ње. На јед ној 
стра ни се же зна че њи ма до ду ше и це ло куп но сти свих ду шев них сна га, а на дру гој – до 
спо соб но сти ми шље ња, ра зу ма, ми сли, схва та ња и раз у ме ва ња. Зна чи, са мо на дах ну ће, 
ис ка за но на ви ше на чи на, мо ра се уса гла си ти са ствар ном осно вом за ства ра ње, нај че шће 
из ра же ној – умом. У са мом за зи ва њу и мо ље њу пред ства ра ње има не чег од слу же ња и 
под ви за ва ња ду хов ни ка, те се чи та во пи са ње-ства ра ње мо же схва ти ти као под виг.” Ка-
да је реч о ра зу му, он „са сво јим про стра ним зна че њи ма од спо соб но сти по зна ва ња и 
ми шље ња до ра су ђи ва ња, схва та ња, раз ма тра ња и об ја шња ва ња, чи ни осно ву пи шче вих 
спо соб но сти и та лен та о ко ји ма су де чи та о ци или слу ша о ци” (ТРИ ФУ НО ВИЋ 1976: 13).

3 Ар хи е пи скоп Да ни ло је имао си гур но ве ли ки ути цај на те о ло ги ју ства ра ла штва 
сво га Уче ни ка, ко ји у Жи ти ју Сте фа на Де чан ског упра во ис ти че уло гу Пре му дро сти: 
„Ово што је на пред пи са но и по сле ово га не са ста ви смо спле том го вор нич ких ре чи, но 
по мо лив ши се за ви шњу пре му дрост, од ко је је сва ко да ва ње до бро и сва ки дар са вр шен, 
и за ово при зи вам у по моћ Бо га да се ва шим мо ли тва ма утвр ди не по ко ле би мо мој ум” 
(ДА НИ ЛОВ УЧЕ НИК 1989: 27).
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књи жев ни опис ве о ма је бли зак, ка ко је при ме тио Све то зар Ра дој чић, ли-
ков ној пред ста ви Тр пе зе Пре му дро сти у Гра ча ни ци, на ко јој, уме сто, хле-
ба, ме са и ви на, сто је: сви так, при бор за пи са ње, ку ти ја за пе ра, бо чи ца са 
ма сти лом и раз ви је ни ис пи са ни сви так (РА ДОЈ ЧИЋ 1982: 223‒229).4

Иду ћи тра гом Да ни ло вог опи са Тр пе зе, тра га ли смо за оним екс-
пли цит ним ме сти ма у ње го вом де лу ко ја мо гу на ћи сво је ме сто на „гра-
ча нич ком сто лу”, а ко ја се по „сла до сти” из два ја ју из са др жа ја жи ти ја. 
Сва та ме ста мо же мо раз вр ста ти у три гру пе, ко је су ме ђу соб но за ви сне, 
јер го во ре о по ре клу и сми слу ства ра ла штва, о све то сти је зи ка и бо жан-
ском по ре клу ре чи:

1) на па ја ње са из во ра бла го да ти ду хов не,
2) об ла го да ћи ва ње је зи ка и уса на,
3) сла дост бо жа стве них ре чи и спи са.
Ар хи е пи скоп Да ни ло оба ве зно у сво јим жи ти ји ма ис ти че по ре кло 

сво је ин спи ра ци је и из вор бла го да ти ду хов не. У уво ду Жи ти ја кра ља 
Уро ша он се ди рект но обра ћа оно ме ко ји је из вор не пре су шних ре чи: 
„Јер ево, Вла ди ко Хри сте, ис пу ња ван бла го да ћу не ис црп но га да ра Тво је 
бла го да ти, и узи ма ју ћи од не ис црп но га и ме до точ но га и не пре су ши во-
га из во ра Тво јих бо жан ских ре чи, тре ба ми тво ја ми ло сти ва по се та...” 
(АР ХИ Е ПИ СКОП ДА НИ ЛО ДРУ ГИ 1988: 45). На сли чан на чин се обра ћа и у 
Жи ти ју кра ља Ми лу ти на: „За то мо лим не зло би во Тво је чо ве ко љу бље 
и убе ђу јем Те бе слат ко га Ису са, слу га Вла ди ку, раб ца ра. Јер цар је, али 
до бар је; Вла ди ка, но ипак ми ло стив. Да руј ми од не ис црп но га Тво га 
из во ра бла го да ти ду хов не, да ус ки пе у ме ни стру је си ле све то га Тво-
га и жи во тво ре ћег Ду ха, из но се ћи пи ће жи вот не во де ре чи тво јих бо-
жан ских спи са” (АР ХИ Е ПИ СКОП ДА НИ ЛО 1988: 110). У на став ку се Да ни ло 
по зи ва на ре чи псал мо пев ца, ко је ће „сва ко ме ко ји слу ша уз ве се ли ти 
ду шу, ум и ми сао”: „И опи ће се од оби ља до ма тво га, и по то ком хра не 
тво је на по ји ћеш их” (Пс 35, 9). Кад се у Све том Пи сму го во ри о опи је-
но сти, под тим се не под ра зу ме ва опи ја ње ви ном, већ ому дре ње реч ју. 
У ова квим при ме ри ма пи сац се ди рект но обра ћа ња Пре му дро сти, ко ја 
је Хри стос, од но сно Ду ху Све то ме, ко ји је да ро да вац бла го да ти и на-
дах ну ћа.5 Ова ква и слич на ме ста, у ства ри, до во де до ре цеп ци је Пре му-

4 О Тр пе зи Пре му дро сти као књи жев ном мо ти ву в.: БО ЈО ВИЋ 2009: 5‒80.
5 Хри стос је ра стао и на пре до вао у пре му дро сти (Лк 2,40 и 2,52) и по стао „пре-

му дрост од Бо га” (1Кор 1,30). У ико но гра фи ји се од IV ве ка ства ра лик Хри ста Пре-
му дро сти и он се ве зу је за Му дрост Осме при че Со ло мо но ве. У Мар ко вом ма на сти ру 
Хри стос је озна чен као Реч и Му дрост. У Со по ћа ни ма је при ка зан као де чак у је ру са-
лим ском хра му. Охрид ска Све та Со фи ја је по све ће на Хри сту-Пре му дро сти и Ре чи. Ова 
те ма се на ро чи то не гу је у ма на сти ри ма на тлу Ма ке до ни је и Ср би је у 13. и 14. ве ку. О 
овим и дру гим при ме ри ма в.: РА ДОЈ ЧИЋ 1965: 76‒93. Хри стос-Пре му дрост сли ка се и на 
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дро сти ко ја бди, а са мог Да ни ла при бли жа ва пор тре ти ма је ван ђе ли ста 
ко ји ма Пре му дрост дик ти ра у пе ро.6

У Жи ти ју ар хи е пи ско па Ар се ни ја ме до точ ни из вор је Све ти Са ва. 
Са тог из во ра на па ја ло се ср це ње го вог уче ни ка Ар се ни ја: „Деј ством 
пре све то га Ду ха уз ве де га на пре све тлу све тлост бо жа стве но га ра зу ма, 
и као од ме до точ но га из во ра по у ка и ре чи сво јих, на по ји ду шев не бра-
зде ср ца ње го ва, да се у њи ма он по у ча вао дан и ноћ” (АР ХИ Е ПИ СКОП 
ДА НИ ЛО ДРУ ГИ 1988: 156). Овим сам Све ти Са ва по ста је оли че ње но во-
за вет не пре му дро сти.7

Са тог из во ра ис ти чу бо жан ске ре чи, по Да ви ду, „сла ђе од ме да и 
са ћа”. Упра во псал мо по јац Да вид сла дост Бож јих ре чи ма те ри ја ли зу је 
кроз осет у гр лу и усти ма, што по ста је ме та фо ра за све тост бо жан ских 
ре чи. Да ни ло то на гла ша ва у Жи ти ју кра љи це Је ле не: „И ова бла же на 
Је ле на у сласт при ма ше све ре чи и по у ке ота ца ових, и кра се ћи се, ра-
до ва ше се го во ре ћи ре чи Бо го о ца Да ви да: ‘Ко ли ко су слат ке ре чи ових 
по у ка гр лу мо ме, и ви ше од ме да усти ма мо ји ма’.” (АР ХИ Е ПИ СКОП ДА НИ-
ЛО ДРУ ГИ 1988: 87). У на став ку жи ти ја по но во се по зи ва на Да ви да8 и 
Со ло мо на,9 ис ти чу ћи сла дост име на Го спод њег и ре чи ње го вих.

Као и у спи си ма о св. Ћи ри лу и Ме то ди ју, на је зи ку срп ског ју на-
ка, све тог Ар се ни ја, по чи ва бла го дат Ду ха Све то га: „Из но се ћи ова ко 
тво је ре чи, пре о све ће ни мој го спо ди не, и ја ле ни слу га твој хва лим твој 
не по роч ни жи вот, јер се ти на зва храм Све те Тро ји це, у ко ме ста ну је 
Хри стос са Оцем и све тим Ду хом, и бо жа стве на бла го дат као на хе-
ру ви му по чи ва ла је на тво ме је зи ку, и њи ме као ду хов ним ср пом по-
ко сио си из ко ре на сва ки ку кољ не по бо жно сти” (АР ХИ Е ПИ СКОП ДА НИ ЛО 
ДРУ ГИ 1988: 169). У По хва ли све том Ћи ри лу Кли мен та Охрид ског ка же 
се: „Пре му дрост Бо жи ја са зда у ср цу ње го во ме храм свој, и на је зи ку 
ње го во ме, као на хе ру ви му, по чи ва ше ва здан Дух све ти, де ле ћи да ро ве 
сва ко ме пре ма ја чи ни ве ре ње го ве” (КЛИ МЕНТ ОХРИД СКИ 1964: 123). У 
на став ку ма ле по хва ле све том Ар се ни ју пи сац уста све тог озна ча ва као 
из вор бож јих ре чи: „Јер из уста тво јих жи вот не ре ке, из ла зе ћи као из 
Еде ма, на по ји ше ср ца сви ју по у ка ма бо го ра зум них ре чи тво јих, и умом 
све ср дач не љу ба ви тво је ка је ди но ме Хри сту...” (АР ХИ Е ПИ СКОП ДА НИ ЛО 

пред ста ва ма са бо ра, чи ме се су ге ри ше да вла да ри или цр кве ни ве ли о до стој ни ци до но се 
сво је од лу ке као ту ма чи бо жан ске му дро сти. В.: РА ДОЈ ЧИЋ 1965: 128‒135.

6 У Пре му дро сти ма Со ло мо но вим се ис ти че да ни ко од ње ме ђу би ћи ма ни је бо-
љи умет ник (в.: Прем. 8,6).

7 Та кав лик Све ти Са ва има и у сти хи ра ма не по зна тог Са ви ног уче ни ка (РА ДОЈ ЧИЋ 
1982: 225).

8 „Хо ди те, об ра дуј мо се Го спо ду и на сла ди мо се због име на ње го ва” (Пс. 95,1).
9 „Је ди, ре че, мед, си не, јер до бар је сат, да се на сла ди гр ло тво је” (При че 24,13).
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ДРУ ГИ 1988: 169). Овим се по сти же ефе кат кроз по ре ђе ње Хри стос – 
срп ски ју нак, при че му срп ски ју нак за до би ја атри бут ства ра лач ке бла-
го да ти, ко ји је ре зер ви сан за Ису са Хри ста.10

Дух Све ти отва ра и уста и уја сњу је је зик за пи са ње бо жан ских спи-
са: „Но Ти, Вла ди ко сви ју Го спо де, ко ји си по слао пре све то га тво га Ду ха 
ко ји кре пи ову тво ју ра бу, Ње го вом тро си ја тељ ном бла го да ћу про све ти 
мој ум, уја сни ми и је зик, да мо гу са ми са о но и ра зум но окон ча ти жи ти је 
ове бла же не мо је го спо ђе” (АР ХИ Е ПИ СКОП ДА НИ ЛО ДРУ ГИ 1988: 97).11

Ре зул тат де ло ва ња Ду ха Све тог на пи сце су бо жа стве ни спи си 
од но сно бо жа стве не ре чи, ко је, као што смо ви де ли, има ју сво је ли-
ков но оте ло вље ње на гра ча нич кој Тр пе зи Пре му дро сти у ви ду са мих 
ре чи и сви та ка. Ти спи си су на ме ње ни они ма ко ји „у сласт слу ша ју 
ре чи ду хов не”. То мо гу би ти ду хов ни ци, ка ко је ис так ну ту у Жи ти ју 
ар хи е пи ско па Јев ста ти ја, али и ла и ци, као што је на гла ше но у Жи ти-
ју кра љи це Је ле не.

Сам Да ни ло за се бе ка же да се осве тио „да ром бо жа стве них ре чи”, 
а тај дар јед нак је „све тло сти ра зум но га ви ђе ња”.12 То зна чи да онај ко ји 
се удо сто јио не бе ске све тло сти по се ду је и ха ри зму бо го на дах ну ћа. Као 
вр стан те о лог пи сац не за бо ра вља да ис так не да је све од Бо га да то, па 
и тај дар: „Јер не го во рим сво је ни ти са ста вљам мо ју по хва лу, но сла ву 
Бож је га ве ли чи ја, сла ву ко ју при ми од Оца и њо ме про сла ви сво је ва-
зљу бље не. Јер у Ње га је све и Њи ме је све, и ни чим се та ко не ра ду је, 
као чо веч јем ис пра вље њу” (АР ХИ Е ПИ СКОП ДА НИ ЛО 1988: 193).

Сли чан став на ла зи мо у Жи ти ју ар хи е пи ско па Јо а ни ки ја где се 
об ја шња ва да су бо жа стве ни спи си од Спа си те ља да ти: „Не ћу по гре ши-
ти ни јед не за по ве сти ко је си за ве штао у Тво јим бо жан стве ним спи си-
ма, но ћу их при ми ти у сво ја ду шев на не дра и ис пи са ћу их на та бли ци 
те ле сно га ср ца. Јер они (спи си) су, пре ма про ро ку, ‘сла ђе од ме да и са-
ћа’” (АР ХИ Е ПИ СКОП ДА НИ ЛО ДРУ ГИ 1988: 183).

Сла дост све ште не ре чи пре по зна је се и кроз ме та фо ру со ли. Ка да 
го во ри о кра љи ци Је ле ни, Да ни ло ка же да је „ње на реч би ла рас тво ре на 
со љу” (в.: Кол. 4,16). Со је Хри стос. За то је Ње го во при су ство у ре чи 

10 Ути цај Кли мен та Охрид ског на Да ни ла утвр ђен је и у Жи ти ју кра ља Ми лу ти-
на. В.: ПА ВЛО ВИЋ 1954: 260‒263.

11 У Жи ти ју ар хи е пи ско па Јев ста ти ја Да ни ло ис ти че да је Дух Све ти из вор на-
дах ну ћа: „Јер ње го вом бла го дат ном по се том ра зу ма пре све то га Ду ха да де се и ме ни 
сми ре ном Да ни лу реч за отва ра ње уста...”. Слич ну фор му ла ци ју на ла зи мо у Жи ти ју 
кра ља Уро ша: „За то и ја мо лим нај ми ло срд ни је Тво је чо ве ко љу бље да ми се да реч за 
отва ра ње уста мо јих, да ро ва на ми Тво јим све тим и жи вот нор ним ду хом”.

12 О есте ти ци све тло сти в.: БИЧ КОВ 1991.
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из раз све то сти од но сно сла до сти те ре чи о че му го во ре мно ги на ши 
сред њо ве ков ни пи сци.

Прет ход ни при ме ри по ка зу ју да су „бо жа стве ни спи си” Ар хи е пи-
ско па Да ни ла Дру гог пра во све до чан ство при су ства ре чи Бож јих. Исто-
вре ме но, у тим спи си ма, ви ше не го код мно гих дру гих на ших пи са ца, 
го во ри се о сла до сти тих ре чи. При то ме Да ни ло ко ри сти број не ме та-
фо ре бо го на дах ну ћа пса лам ског по ре кла као што су: уста, гр ло, је зик. 
Оне на Да ни ло вој „тр пе зи књи жев них је ла” за у зи ма ју по себ но ме сто 
јер су дар Пре му дро сти.

Ни је те шко из све га на ве де ног за кљу чи ти да је пре да ње о све то сти 
је зи ка ду бо ко ин кор по ри ра но у срп ску књи жев ну тра ди ци ју. Та тра ди-
ци ја је, у ства ри, и за сно ва на на све у куп ном све том пре да њу. Као што 
све то пре да ње чу ва свест о све то сти је зи ка, та ко је и срп ски је зик (књи-
жев ни, срп ско сло вен ски), оства ре ним све ште ним књи жев ним де ли ма, 
по стао чу вар тог пре да ња. Он је као и књи жев ни је зик ко ји му прет хо ди 
(ста ро сло вен ски), sac ra lin gua или све ште ни је зик (МЕЧ КОВ СКАЯ 1998: 
263). Це ло куп на хри шћан ска ли те рар на тра ди ци ја од Све то га Пи сма 
Ста ро га За ве та, пре ко Но во га За ве та и Све тих Ота ца, па до цр кве но-
сло вен ске и срп ске цр кве не књи жев но сти у зна ку је јед не Исти не ко ја 
се ис по ве да јед ним је зи ком и јед ним усти ма. Срп ски све ште ни је зик, 
као си стем, ба шти ни је зик це ло куп не све ште не књи жев но сти и оп ста је 
са мо у ко му ни ка ци ји са том тра ди ци јом и све тим пре да њем.
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Јасмина Грковић-Мејџор

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ ГРУПЕ -gryh-*

У раду се анализира историја лексичко-семантичке групе (ЛСГ) -gryh-: 
указује се на њено прасловенско значење и на црквенословенско, настало 
семантичком транспозицијом у процесу превођења богослужбених књига са 
грчког на старословенски. Ова два семантичка тока и њихово прожимање прате 
се у корпусу српске средњовековне писмености, у два њена основна идиома: 
српскословенском и старосрпском.

Кључне речи: историјска семантика, старословенски, старосрпски, 
српскословенски, ЛСГ -gryh-.

1. УВОД. Рађање нових философских и религијских система свој 
одраз налази у језику, доводећи по правилу и до семантичких промена 
извесног сегмента постојећег лексичког фонда, понајвише у домену ап-
страктне лексике. С појавом хришћанства многе грчке речи у контексту 
новог сакралног дискурса добијале су специфично значење. Класичан 
пример јесте лексема ἀγάπη ‘љубав’. Потврђена и у претхришћанском 
периоду (GEL: 5), у преводу Старог завета (нпр. Песма над песмама, 
SEPTUAGINTA: Ἆσμα 2:7), она код хришћанских писаца, захваљујући свом 
прототипичном значењу, којим се супротстављала појму ероса (ἔρος), 
денотира хришћански појам љубави.1 Истовремено, у различитим 
функционалним стиловима бивала је значењски обојена у зависности 
од контекста, те код Константина Порфирогенита значи ‘пријатељство, 
савез између два народа’ (GLRB: 63). Сличну трансформацију доживео 
је и придев ἀγαϑός: у хомерском грчком евалуатив којим се вредновао 
човек као део друштвеног поретка, он у преводу Старог завета и у Но-
вом завету има доминантно религијски аспекат вредновања (в. ГРКОВИЋ-

* Oвај рад је резултат истраживања на пројекту Историја српског језика (бр. 
178001), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије. Термин лексичко-семантичка група користи се у традицији словенске 
историјске лексикологије (в. ЦЕЙТЛИН 1996: 33).

1 В. нпр. Πρὸς Κορινϑίους α’: 13 (NESTLE – ALAND).
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МЕЈЏОР 2008). Новозаветни грчки пружа обиље примера семантичких 
промена ове врсте (δικαιόω, μετανοέω, χάρις и др., в. GINGRICH 1954).

Исти процеси одигравали су се и приликом стварања првог сло-
венског књижевног језика. Лексичка и семантичка (као и синтаксичка) 
надградња дијалекта на којем је утемељен старословенски била је неоп-
ходна, будући да језички систем дојучерашњих многобожаца није могао 
одговорити сложеним захтевима превођења богослужбене хришћанске 
литературе. У овом процесу Солунска браћа су на лексичком нивоу бо-
гатила словенски систем позајмљеницама, калковима и неологизмима, 
а на семантичком плану су поступком транспозиције – „приписивањем” 
нових значења словенским лексемама – стварали систем богословске 
терминологије. Тако је низ речи већ у првим преводима постао раван 
одговарајућим грчким теолошким терминима, попут slovo (λόγος), douhx 
(πνεῦμα), mirx (κόσμος) и др. (ВЕРЕЩАГИН 1997: 40–41), а њихов живот 
наставиће се и у редакцијским језицима, пониклим на темељу старосло-
венског. Нажалост, не располажемо словенским вернакуларним споме-
ницима из IX века, тако да се тек посредно, етимолошком и упоредно-
историјском анализом, може открити њихова изворна семантика.

Предмет овога рада јесте анализа једног од кључних богослов-
ских термина – gryhx и одговарајуће лексичко-семантичке групе (ЛСГ) 
у српској средњовековној писмености, укључујући два њена тока: 
српскословенски и старосрпски. С обзиром на извориште два језика, 
представиће се најпре транспозиција прасл. *grěx- у старословенском 
језику, као изворишту српскословенског. Потом ће се, на одабраном 
корпусу,2 паралелно анализирати реализација ЛСГ -gryh- у: а) српско-
словенском (у преписиваној богослужбеној литератури, оригиналним 
текстовима сакралног карактера и несакралним текстовима, писаним 
„нижим стилом”), и б) старосрпском (повељама, писмима, законицима 
и текстовима других жанрова).

2. ТРАНСПОЗИЦИЈА ПРАСЛ. *GRĚXЪ У СТАРОСЛОВЕНСКОМ ЈЕЗИКУ
2.1. За прасл. *grěxъ ( < *groi-so-) постоји више етимолош-

ких тумачења (ESJS 4: 202). Повезивање *grěxъ са *grěti ‘грејати’ 
(ФАСМЕР: I, 456) оспорено је још у RJA (III, 427), потом и у SKOK (I: 
617) и ЭССЯ (7: 116), са истим објашњењем: мотивација ‘пече га са-
вест > грех’ представља „учитавање” хришћанског концепта греха у 
претхришћански појмовни систем.

Друго, данас широко прихваћено објашњење открива у прасл. 
*grěxъ етимон ‘крив’ (ЭССЯ 7: 116), те би изворно значење било ‘оно 
што је (физички) криво’. Имајући у виду да је ‘крив’ : ‘прав’ једна од 

2 Извори су наведени у литератури на крају рада.
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базичних појмовних опозиција којом се у Словена (и не само код Словена) 
језички класификују и евалуирају појаве, при чему је ‘крив’ негативно, 
а ‘прав’ позитивно обележено, *grěx- је истовремено ‘одступање од пра-
вог’ (в. ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2007: 347–363). Метафоризацијом у апстрактни 
домен развија семантику ‘скретање с правог пута; грешка’. Као старије 
значење с.-х. гријех у RJA (III, 427) налазимо: „vaļa da je isprva značeńe 
bilo: što zlo, krivo, čovjek učini ne baš zlom namjerom nego nehotice, ili 
jer se u svom sudu prevari (isporedi griješka, pogreška)”. Управо у овом 
значењу словенска реч је позајмљена у румунском (greş ‘Fehlschlage’, 
SKOK 1: 617).

Семантику прасл. *grěx- открива и глагол *grěšiti (sę), примарно 
‘скренути с правог пута, промашити, не досећи циљ’, као што илуструју 
следећи староруски примери:

(1) и хотѧ оударити в око . и грѣшисѧ  и перерѣза ѥмоу лице (ЛАВР.: 183)
‘и хтео је да га удари у око, и промаши (циљ) и посече му лице’,

(2) Сотона же грѣшивъ  помысла своего . и ѿпадъ славы (ЛАВР.: 62)
‘Сотона пак, не успевши у намери својој, отпаде од славе’.

2.2. Захваљујући својој изворној семантици прасл. *grěxъ имало 
је потенцијал да постане један од богословских термина у преводима 
на старословенски језик, у складу са хришћанским учењем да је грех 
одступање од правог пута ка циљу, чији су путоказ Божији закони, те 
је и суштина греха скретање с овога пута, промашај циља. Првобитно 
значење ‘грешка’, као нехотично, случајно одступање од исправног у 
било ком домену, у старословенском као сакралном језику доживљава 
семантичку транспозицију у ‘грех’, одступање од система правила која 
одређују исправно, ваљано, пожељно понашање и делање, одступање 
од Божијег закона.

Ово, најстарије значење именице gryhx у старословенском остаје, 
нажалост, непрозирно уколико се ослонимо на укупни корпус канон-
ских споменика, у којима се gryhx јавља као корелат више грчких лек-
сема (ἁμαρτία, ἀνομία, πταῖσμα, ὀργή и др.), а као латински превод у 
речницима се наводе culpa, peccatum, excessus ИТД. (СС: 179; СБР: 378). 
У прашком речнику (који укључује и одређен број црквенословенских 
споменика), налазимо, поред тога, и нем. Sünde и Verschulden (ССЯ 1: 
442). У етимолошким речницима као грчки корелати наводе се ἁμαρτία 
и ἁμάρτημα (нпр. ФАСМЕР 1: 456; ЭССЯ 7: 114), исто и у MIKLOSICH 1977: 
147. Судећи према овим подацима, именица gryhx је означавала више 
различитих појмова: ‘грех’, ‘преступ’, ‘кривицу’ и др. Но, треба имати 
на уму да ови речници представљају стање у жанровски неистоветним 
споменицима, који су настајали у различитом периоду и у различитим 
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дијалекатским срединама, те стога у њима налазимо скуп каткада и раз-
нородних значења, примарних и секундарних. Сличне резултате даје 
чак и анализа истога текста у широј дијахроној вертикали. На пример, 
у истраживањима значења именице gryhq у тексту Новог завета нала-
зимо податак да се она јавља не само у значењу ‘грех’, већ и ‘грешка; 
кривица; неправда’ („ошибка; провинность, вина; несправедливость”, 
ЦЕЙТЛИН 1996: 134).

У жељи да откријем семантику лексеме gryhx у првим преводи-
ма на старословенски анализирала сам Маријино јеванђеље (према 
Јагићевом издању: МАР., даље: Мар.), за које се данас с правом сматра 
да је најближе првобитном, несачуваном словенском прeводу јеванђеља 
(АЛЕКСЕЕВ 2005: 4).3

Поређење са грчким текстом (NESTLE – ALAND) показује да се gryhx 
јавља доследно за грч. ἁμαρτία:4

(3) i vx grysy va[emx oumqrete Јв 8:21,5

καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποϑανεῖσϑε
‘и помријећете у гријеху своме’.6

Семантичка транспозиција прасл. *grěxъ > стсл. gryhx идентична 
је развоју ἁμαρτία у грчком. Изведена од ἁμαρτάνω, у хомерском грчком 
‘промашити мету’, ‘погрешити’ (AUTENRIETH 1987: 18–19; GEL: 77), а у 
хришћанском периоду ‘чинити грех, грешити’, ἁμαρτία је најпре ‘греш-
ка, неуспех, пропуст’, потом и ‘грех’ (GEL: 77), као свако одступање од 
пута правeдности, и божије и људске (GELNT: 43). Паралелни семан-
тички развој показује и најчешћа јеврејска реч за ‘грех’ у Старом завету, 
ḥṯ’, такође најпре ‘промашити мету’ (DSE: 730; SCHEPETOVA 2000: 88).

И у изведеним лeксемама запажа се исти, доследан однос старо-
словенске и грчке базе: gry[qnx, gry[qnikx, gry[qnica : ἁμαρτωλός:

(4) drougx mxitaremx i gry[xnikomx Лк 7:34,
φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν
‘друга цариницима и грјешницима’.

3 Основу за најновију реконструкцију првобитног словенског превода јеванђеља 
чини управо Мар. Додајмо и то да исти аутор сматра да постоје основе за тврдњу да је 
прва преведена књига била четворојеванђеље а не апракос, те да структура Мар. казује 
да се овај текст могао користити у богослужењу (АЛЕКСЕЕВ 1999: 149).

4 Само у Мр 4:12 у грчком тексту уопште нема именичког корелата (otxpoustAtx 
sA imx grysi : ἀφεϑῇ), док се у критичком апарату појављује и ἁμάρτημα. Поред тога, 
конструкција bez gryha јавља се као превод придева ἀναμάρτητος ‘безгрешан’: I/e vasx bez 

gryha estx Јв 8:7 (ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν), од исте основе. 
5  За сваку категорију наводи се по један пример као илустрација.
6  Превод примера из Новог завета даје се према НЗ.
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У Мар. се у ЛСГ -gryh- појављује и именица sxgry[eniE и само 
једанпут prygry[eniE (Мр 11:26),7 а грчки корелат јој је по правилу 
παράπτωμα и једанпут ἁμάρτημα (Мр 3:28). Употребом ових глаголских 
именица (за превод грчких лексема резултативне семантике) словен-
ским преводом је и чињење греха језички везано за ‘грех’:

(5) i otcx va[x nbs=kX otxpoustitx vamx sxgry[eniy va[a Мр 11:25,
ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν
‘да и Отац ваш који је на небесима опрости вама сагрјешења ваша’.

Као превод грч. ἁμαρτάνω јављају се префиксирани видски парови 
sxgry[iti и sxgry[ati:

(6) kxto sxgry[i . sq li ili roditely ego Јв 9:2,
τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ
‘ко сагријеши, овај или родитељи његови’.

Примери откривају да су ови глаголи означавали ређе и одступање 
од моралних правила (уп. ВЕНДИНА 2002: 205):

(7) otx;e sxgry[ihx na nebo i prydx tobo| Лк 15:18,
πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου
‘Оче, сагријеших небу и теби’.
Избор префиксалне творбе sxgry[iti није случајан. Она припада 

типу образовања које означава „potpuno izvršenu radnju” (SKOK: III, 179), 
што је било погодно за исказивање одговарајућег значења ‘одступати 
од правила’. О семантичкој важности овога префикса говори и то што 
се као имперфективни пар sxgry[iti јавља sxgry[ati, никада gry[iti ‘по-
грешити’ (уп. пр. (1), (2)).8

На основу анализе Мар. може се закључити да су у првим пре-
водима, које су чинили текстови највишег степена сакралности – 
литургијски, јасно дефинисани богословски термини са основом -gryh-, 
као доследни корелати одговарајућих грчких термина. ‘Грех’ (gryhx) се 
притом језички јасно разликује од ‘сагрешења’ (sxgry[eniE, prygry[eniE)9 

7 Може се претпоставити да је примарно sxgry[eniE, а да је један случај prygry[eniE 
касније унет. Варијација prygry[eniE и sxgry[eniE јавља се и између Мар. и других 
канонских четвројеванђеља. Нпр. у Мр 11:25: Мар. sxgry[eni] : Зогр. prygry[eni].

8 Ни у укупном корпусу старословенских споменика овај глагол се не јавља као 
богословски термин (в. СС). 

9 Уп. грч. Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν „И вас 
који бијасте мртви због пријеступа и гријехова својих” (Еф. 2:1). Овај део текста није 
сачуван у старословенском Енинском апостолу, те наводим текст из српског Матичиног 
апостола (даље МА): i vQ sou{e mrtvQ prygry[eniEmq  i gryhQ. У потоњим редакцијама 
апостола уместо prygry[eniEmq појављује се и prestoupleniemq (АПОСТОЛ: 336). Иако тема 
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и ‘кривице’ (vina).10 Видно је да су први преводиоци били теолошки 
одлично образовани, да су савршено познавали и грчки и словенски 
систем, те да су за превод једне од кључних богословских ЛСГ ода-
брали словенску ЛСГ која је већ својом изворном семантиком била 
најпогоднија за семантичку транспозицију.

2.3. У каснијим преводима и редакцијама ситуација ће се доне-
кле мењати. Већ у Син. еух. јављају се семантичке иновације: gryhx за 
ἁμαρτία, ἁμάρτημα, παράπτωμα и др. (СЕ: 101), у укупном корпусу ста-
рословенских споменика sxgry[eniE и (новије) prygry[eniE појављују се 
као корелати више грчких лексема, а као њихов превод наводи се, поред 
‘сагрешење’, и ‘грех’ (СС: 535, 647). У млађим, ћирилским спомени-
цима sxgry[eniE може бити и ‘грешка’, ‘кривица’ (Ен., Супр., СС 1994: 
458–459; 647). У редакцијском периоду процес се наставља: нпр. у ма-
кедонским црквенословенским текстовима се за ἁμαρτία, поред gryhq, 
срећу и sxgry[eniE, prygry[eniE, nepravqda, lynostx и др., за παράπτωμα 
– gryhx, gryhxpadenie, pryst\plenie, sxblaznq и др. (РГЦП: 38, 355), а у 
хрватској редакцији за gryhx постоји чак 15 латинских корелата, међу 
њима и crimen, impietas, delictum (RCJH 14: 228–229).

Такође, у млађим канонским споменицима постоје и творбене 
иновације. Придев bezgry[qnq (СС: 79) појављује се уместо конструкције 
bez gryha (уп. нап. 4). У систему глагола јављају се: a) prygry[iti (грч. 
πλημμελεῖν, према СС: 535 само у Син. пс.) ‘погрешити’ (Вулгата: 
delinquo); б) pogry[iti (грч. ἀστοχεῖν, према СС: 459 само у Ен. и Супр.), 
као и глаголска именица pogry[eniE (грч. ἀστόχημα, само Супр., СС: 459). 
У оба случаја, као што и семантика датих глагола показује, префиксом 
је уведено значење довршења радње (ESJS 11: 666), тј. образована је 
перфективна варијанта глагола gry[iti, а разлике у творби вероватно 
упућују на дијалекатске разлике:11

(8) nebesqnXA /izni pogry[i sA Супр. 93.13–14
‘није досегао небески живот’.

превазилази оквире овога рада, није наодмет подсетити да још Воскресенски истиче да 
се многе грчке речи и изрази преносе потпуно исто у Јеванђељу, Апостолу и Псалтиру, 
што упућује на истог преводиоца (АПОСТОЛ: 7); а управо се ове три књиге у Житију 
Методијевом помињу као прве које су Солунска браћа превела. 

10 У Мар. jе за ‘кривица’ доследно vina, за грч. αἰτία, нпр. I by napisanie vinX ego 

napisano, καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς  αἰτίας  αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη „И бјеше натпис његове 
кривице написан” Мр 15:26.

11  Супр. је писан у источној Бугарској, и припада ћирилској тадицији, а Син. пс. у 
западној Македонији, и припада корпусу глагољских споменика (ЂОРЂИЋ 1975: 35–36).
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Старословенски споменици тако сведоче о опозицији sxgry[ati, 
перф. sxgry[iti ‘одступати од правила’ : gry[iti, перф. pogry[iti, вар. 
prygry[iti ‘погрешити’. Темељну семантичку разлику међу њима носи 
префикс, означавајући у првом случају (sx-) извршење радње у потпу-
ности, а у другом (po-, pry-) довршење радње.12

Изложено показује да је потребно правити разлику између рекон-
струисаног старословенског система најстаријих превода и система, у 
овом случају лексичког, потврђеног у старословенским споменицима, 
који је претрпео бројне семантичке и творбене иновације у односу на пре-
воде Солунске браће. Ово је не само од важности за истраживања старо-
словенског језика, већ и за словенску историјску лексикологију у целини, 
будући да се одвајањем ова два нивоа можемо приближити првобитној 
семантици ћирило-методијевске лексике, а тиме, посредно или непосред-
но, и значењу датих лексема у касном прасловенском језику.

3. -gryh- У СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ПИСМЕНОСТИ. У ситуацији диглосије 
српскословенског и старосрпског одређени број лексема живео је „дво-
струким животом”: у књижевном језику као богословски термин са се-
мантиком наслеђеном из старословенског, а у старосрпском као контину-
ант прасловенског значења. Ово је манифестација својеврсне двоструко-
сти духовне културе Словена, традиционалне и хришћанске (СМ: XIV–
XV). Као илустрација може послужити придев blagq у историји српске 
писмености, који je у књижевном језику био богословски термин, док 
се њиме у повељама и писмима, писаним старосрпским, упућивало на 
сферу материјалног (лат. res, fortunae, РКСС: 1, 49).13

3.1. gryhq. Слично придеву blagq, именица gryhq имала је (барем) 
двоструку семантичку реализацију.14 У богослужбеној литератури gryhq 
је, као у старословенском, богословски термин. Рецимо, Никољско 
јеванђеље (НЈ) се у погледу лексеме gryhq у потпуности слаже са Мар. С 
обзиром на највећи степен сакралности ових текстова, промене у одно-
су на канон се ни не очекују, а одступања од изворне корелације gryhx 
и ἁμαρτία резултат су каснијих текстолошких редакција или превода. У 
МА је ова корелација потврђена у 86,5%, али се појављују и иновације: 

12  Семантички однос одговарајућих словенских творби може се илустровати 
српским паровима: погледати : сагледати, помислити : смислити, послушати : 
саслушати; познати : сазнати и др.

13 Прожимање на семантичком плану могло би се очекивати у тзв. „средњем 
стилу”, тј. нижем стилу српскословенског. 

14 Напомене о овом питању дате су у ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2007: 335–336.
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gryhq за κρῖμα (6,7%), чак и за κακόν (1Тим. 6:10),15 којем, опет, у Шиша-
товачком апостолу одговара (старије?) zlo (APŠ: 168).

У оригиналној књижевности сакралног карактера именица gryhq 
имала је такође стабилан статус богословског термина. Као пример 
могу послужити житија три аутора: Доментијана (50х), Теодосија (24х) 
и архиепископа Данила и ученика (48х):16

(9) na nEmq/e volqnoE raspetiE priEtq vladQka na[q hristosq gryhq radi na[ihq

‘на којем вољно распеће прими Владика наш Христос због грехова на-
ших’.

Насупрот овоме, у старосрпском се gryhq јавља у прасловенском 
значењу ‘грешка’:17

(10) to bQsmo mQ izvq n  gryha bQli (РТ: 68)
‘то бисмо ми били изван грешке били’ > ‘не бисмо погрешили’.

Ово значење је живо у Дубровнику још у XV веку:

(11) a mi imamo plqno UfanqE U va[U velikostq da kEte U;init(i) dobry i bezq 

gryha da bUde (СПП: 223.19–20)
‘а ми имамо пуну наду у ваше величанство да ћете учинити добро и да 
буде без грешке’.

У Душановом законику И јд. gryhomq био је правни термин: (‘греш-
ком, случајно’ >) ‘нехотице, из нехата’,18 при чему је овај узрочни ин-
струментал већ могао бити адвербијализован:19

15 Захваљујем мр Виктору Савићу из Старословенистичког одсека Института за 
српски језик САНУ зато што ми је пружио увид у грађу МА, ексцерпирану током рада 
на речнику српскословенског језика.

16 Ово су резултати претраге електронског издања наведених житија (КОСТИЋ 
2009; 2010), у даљем тексту: Д (Доментијан), Т (Теодосије) и Дан. (архиепископ Данило). 
Будући да је речник претражив, за примере се не наводе подаци о месту у тексту. 

17 У овом значењу у RJA (III: 428) наведена је само једна потврда са штокавског 
терена, код фрањевца М. Добретића (XVIII в.).

18 Да је реч о архаичном термину, вероватно прасловенске старине, сведочи и 
одговарајући пример и старохрватског Пољичког статута: „Ako li bi grichom ubio 
Poličanin Poličanina u Policach ali indi jednako nosi” (SZS: 408).

19 У ЛССВ (133) налазимо податак да је gryhq у српском средњовековном праву 
добило статус правног термина: ‘нехат’, насупрот термину nahvalica ‘умишљај’ (за шта 
се наводи и овде дат пример из ДЗ). Будући да ни једна и друга реч нису потврђене у 
именичком облику, већ је реч о прилозима, правни термини су заправо адвербијали gry-
homq и nahvalicomq. М. Ивић као пример за адвербијализацију одредбеног инструментала 
наводи управо прилог нахвалицом, који ће се потом трансформисати у типичнију 
прилошку форму нахвалице (ИВИЋ 2005: 243). 
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(12) a{e kto popase /ito, ili vinoga   d. ili livadU gryho m  . touzi popa[U, da 

plati {o rekou d[=nici koi cyne . ako li nahvalicomq popase . da plati popa[U i 

Z= volovq (221v, Атонски рукопис, ДЗ)
‘Ако ко попасе жито, или виноград, или ливаду нехотице / из нехата, 
ту попашу да плати што рекну душевници. Ако ли навалице попасе, да 
плати попашу и 6 волова’.

У живом говору метонимијом се развијала семантика ‘несрећа, 
жалост’, заснованa на искуству да су последице грешке по правилу не-
гативне, што показују примери у мање формалним документима из Ду-
бровника (признанице о примљеној остави):

(13) Umryt li gryhw m   i lazarq da sU volna Uzeti wstala dyca g|d|na vlqka СПП 
146.19–20
‘Умре ли, на несрећу / на жалост, и Лазар, да су слободна узети остала 
деца господина Вука’.

Јасна разлика између старосрпског и српскословенског види се и 
ако се са претходним примерима упореди узрочни инструментал из Дан.:

(14) da nasq oumrq[eE gryhomq o/ivi[i

‘да нас умрле због греха оживиш’ (Христу).

У старосрпским споменицима потврђена је и предлошко-падежна 
форма po gryhou, која је, судећи по повлачењу дате синтаксичке могућности 
из система (ПАВЛОВИЋ 2006: 296), била на путу адвербијализације:

(15) i ako po gryhU  (pogryhU?) izginou ou cr=kve kobQle (БХ 74r–74v)
‘и ако случајно / на несрећу изгину кобиле крај цркве’.

За разлику од агентивног субјекта уз gryhomq, којем се и прописује 
казна за дело из нехата, субјекат у овим потврдама никада није агенти-
ван, те ни не може бити починилац дела ‘из нехата’. Што говори у при-
лог значењу ‘случајно’ или ‘на несрећу, на жалост’.

Ово тумачење поткрепљује и ситуација у староруским спомени-
цима, истоветна старосрпској. Према СРЯ (4: 130–131) gryhq је, с једне 
стране, био богословски термин ‘грех’, и, с друге, ‘грешка; несрећа’, 
одакле gryhomq – ‘грешком, случајно; на несрећу’, po gryhomq – ‘на несрећу, 
на жалост’:

(16) по  грехомъ , господине, у меня та грамота згорѣла
‘грешком / на несрећу / на жалост, господине, код мене је та повеља из-
горела’.
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У старочешком је hřiech такође богословски термин (VW), а траг 
старога значења очуван је у прилогу pohřechu ‘на несрећу, на жалост’ (< 
po hřechu),20 што у потпуности одговара стсрп. po gryhou:

(17) Pohřiechu král boj ztrati a žalostivě sě do Velhrada vráti
‘На несрећу / на жалост, краљ бој изгуби и жалостиво се у Велхрад 
врати’.

Како је именица gryhq у старосрпском временом губила значење 
‘грешка’, стварале су се нове лексеме дате семантике: на широком про-
стору то ће бити грешка, затим погрешка, те хапаксно погреха у Ду-
бровнику (XVI век, RJA: X, 424). О хрoнологији ове лексичке смене 
говори податак да у РКСС именица грешка не постоји, а у RJA (III, 492) 
„griješka” је забележено тек крајем XVI века, и то једним примером. 
Одговарајући процеси одиграли су се и у дугим словенским језицима, 
нпр. у староруском је некадашње значење именице gryhq преузела лек-
сема pogryhq.21

Секундарно значење ‘жалост, несрећа, невоља’ дуже се одржало, у 
неким дијалектима можда и до XIX века (в. примере у: РСАНУ 3: 615).22 
Ипак, највише потврда је из народне књижевности, који могу бити и 
архаизми:23

(18) Nanese me neki grijeh da ovde ludo poginem (SMLj: 20).

У епици се јавља и архаизам по греху, у песми Косовка девојка 
(ВУК: 229):

(19) „Кога тражиш по разбоју млада,
или брата, или братучеда,
ал’ по  греку  стара родитеља”.

За овај сегмент Вук даје објашњење да је у питању „прави отац” 
(ВУК 2: 229), а иста тврдња се јавља код низа потоњих истраживача,24 

20 Сачувано и у савременом чешком: pohříchu ‘нажалост’.
21 Уп. стреляху бес погреха ‘стрељали су без грешке’ (СДРЯ 4: 1023).
22 Уп. одговарајућу дијалекатску грађу савременог српског језика, али и других 

јужнословенских језика у ЯКУШКИНА 2004: 435. Додајмо да се уместо старијега грех ове 
семантике данас у српским дијалектима претежно јавља изведеница гре(х)ота. О појму 
греха у традиционалној словенској култури в. ТОЛСТАЯ 2000.

23 Познато је да народна књижевност чува не само архаичне синтаксичке 
обрасце већ и архаична значења. Стога архаизме у народној књижевности сматрамо 
релевантнима за старосрпску ситуацију.

24 Овом Вуковом тумачењу чуди се још 1875. Ј. Јурковић (JURKOVIĆ 1875: 4), 
истичући да би то било сасвим усамљено тумачење, будући да народ брак „prosudjuje 
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који, у складу с Вуковим виђењем, сматрају да су стога „без греха” 
отац и брат – поочим и побратим. У RJA (III: 430) се, додуше, оставља 
могућност да би „без греха” могло значити и ‘недужни, праведни’, а као 
илустрација се наводи део тестамента Јелене Балшић: da zaklinamq tebe 
gw|d|na gospodina i sina mi bezq grqha (sic!) voevodU stepana (СПП 400.76–
77), где се обраћањем са „син” истиче блискост са адресатом.25 На сли-
чан начин би се могло објаснити и „брат без гријеха”, како се, према В. 
Богишићу (BOGIŠIĆ 1874: 8), називао свако ко би дошао да се насели у 
села која су оснивали херцеговачки Срби бежећи од турског зулума.26

Увођење дијахронијског и компаративног аспекта осветљава 
конструкцију по греху у горенаведеним стиховима: у питању је архаич-
ни адвербијал потврђен и у старосрпским повељама. Стога би њихово 
значење било: ‘кога тражиш по разбоју млада // или брата, или бра-
тучеда // или на несрећу / на жалост старог родитеља’. Изворна се-
мантика је временом постала непрозирна, пре свега због губљења си-
стемске мотивације за узрочно по + дат.-лок., потом и због семантичке 
промене коју је доживљавала лексема грех. Последица је била реана-
лиза некадашњег адвербијала „спољашњег коментара” у атрибутив (> 
по греху родитељ). Тек овом реинтерпретацијом, са учитавањем новог, 
синхроног значења у лексему грех, могао се створити однос син по гре-
ху : син без греха.

3.2. Лексеме gry[qnq, gry[qnikq, gry[qnica у српској средњовековној 
писмености искључиво су богословског карактера. У богослужбеној ли-
тератури одступања су само текстолошке природе, нпр. у НЈ: gry[qnikq 
Јв 9:24 (Мар. gry[qnq). Иста је ситуација и у оригиналним српскословен-
ским текстовима сакралног карактера (укључујући и bezgry[qnq):

(20) sq gry[nimi bezgry[nQi krq[tae se w;i[ta[e gry[nikQ (Т)
‘са грешнима безгрешни крштавајући се чишћаше грешнике’.

po čistjih, etičnih nazornih”. В. Чајкановић, који се осврће и на старију литературу о 
овом питању, сматра да грех у овом случају проистиче из додира са душама предака 
током зачећа, што доводи у стање култне нечистите (1973: 89–94). Он, међутим, наводи 
само примере из епике, преузете од В. Богишића, који их цитира у оквиру разматрања 
могућности женидбе усвојеног детата с рођеном децом поочима (BOGIŠIĆ 1874: 206–207). 

25 Ово се односи, додајмо, на Стефана Вукчића Косачу, који Јелени Балшић није 
био ни син ни посинак, већ синовац њеног мужа Сандаља Хранића. Она га у истом 
тексту назива и само „сином”: sina mi gw|d|na voEvode stepana (400.13–14). Овакво 
обраћање којим се истиче (неродбинска) блискост није необично. Краљица Јелена у 
разрешници издатој 1304. на исти начин ословљава дубровачког кнеза: l}bov'nomU mi sn = U 

i kUmU krals mi knezU . dUbrov;=komU marinU badvarU (СПП 30.1–2). 
26 У средњовековним повељама има више потврда да „од милости назива човјек 

човјека братом једначећи се с њим” (РКСС: 1, 76).
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О томе да ће ове лексеме бити семантички стабилне у целини 
српскословенске и старосрпске писмености сведочи и РКСС (1, 243), 
где се за њих као једино значење наводи лат. ‘peccans’, у RJA (III, 421) 
– ‘peccator’. Но подаци о томе да у дијалектима данас грешник значи 
и ‘бедник, несрећник’ (РСАНУ: 3, 620), као и чињеница да је gryhq у 
старосрпском потврђено у значењу ‘жалост, несрећа’, казују да је, па-
ралелно са значењем ‘peccans; peccator’ у писаном језику, у говорима 
наставила живот и ова семантичка реализација.

3.3. Лексеме sxgry[eniE и prygry[eniE у преводној богослужбеној ли-
тератури појављују се као синоними са старословенским значењем, с тим 
што, као и у канонским споменицима, доминира прва од две лексеме. У 
МА се обе срећу за παράπτωμα (sqgry[eniEmq Рим. 11:11; prygry[eniE Рим. 
11:12), а разлике у односу на канон су текстолошке природе, нпр. НЈ 
prigry[eniy : Мар. sxgry[eniy Мр 11:25.

И у оригиналним српскословенским текстовима сакралног карак-
тера јављају се као синоними:

(21) vlastq nebesnou} na zemli vezati i razdry[ati vinQ ;lovy;qskQihq sqgry[enii (Д),
vlastq nebesnou} na zemli vezati i razdry[ati vinQ ;lovy;qskQihq prygry[enii (Д)
‘власт небеску на земљи да везује и одрешује узроке људских сагрешења’.

Процентуално гледано, у оригиналним делима претеже sqgry[eniE. 
У корпусу три испитана средњовековна писца однос sqgry[eniE : 
prygry[eniE износи 14 : 3; најдоследнији је у овоме Теодосије, са 8 пот-
врда прве, и ниједном друге речи.

У „средњем стилу”, тј. нижем стилу српскословенског, sqgry[eniE 
може да буде ‘одступање од морала; преступ’, те метонимијом и ‘кри-
вица’ (као резултат преступа):

(22) gore i pragore pa;e vsakogo sqgry[eni] soudi]mq soude{imq po mitou (Изреке 
филозофа, ПКЈ: 451)
‘горе је и најгоре од сваког преступа судијама који суде по миту’,

(23) sJe /e sxgry[enJe ny|s|(tq) do na|s| (СА: 139в)
‘ово није наш преступ / кривица’.27

Књишка фома sqgry[eniE продире и у старосрпске текстове, 
добијајући значење ‘одступање од људских закона’.28 Према ЛССВ (641) 

27 Александар у писму мајци Олимпијади и Аристотелу објашњава зашто им није 
писао седам година.

28 Такође, sqgry[enie је као правни термин потврђено и ван старосрпског корпуса, 
нпр. у хрватском Винодолском закону: „Ako bi vpal ki v niki dug ali zgrešenje” (SZS: 390). 
И овде је могуће да је реч о црквенословенском утицају, будући да се у Закону јављају 
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посведочено је од времена Душановог законика, „као општи назив за кри-
вично дело”, за шта су се у ранијем периоду користили различити изрази:

(24) za nevyrU za v'sako sqgry[enJe (ДЗ, Атонски препис, 217r)
‘за неверу, за свако кривично дело’.

Лексема се појављује и повељама из Дубровника, где српско-
словенски није био у употреби, али у онима упућеним на исток, као 
својеврсно прилагођавање адресату, иначе познато у дубровачким до-
кументима ове врсте:

(25) ;Usmo kako tUrci zabavl]} na[ymq trqgovce|m| a U zemli gp|s|tva vi . a bryzq 
nydnoga ni|h| sqgry[enq] (СПП 193.3‒5)
‘чусмо како Турци злостављају наше трговце у земљи господства ти, а 
без икаквог њиховог преступа / кривице’.

3.4. У повељама из Босне и Хума јавља се као дијалекатска 
варијанта и sqgryha (zgryha):

(26) ni za ednU nevirU ni zgrihU kralevqstvU na[emU (MS: 440)29

‘ни за једну неверу ни кривично дело нашем краљевству’.

Овај термин не јавља се на истоку. Судећи по изворима, био је 
везан за западну штокавштину, која је ову лексичку изоглосу делила 
са старохрватским чакавским.30 Чињеница да се као вернакуларни тер-
мин среће sqgryha показује да sqgry[eniE на истоку представља књишки 
термин само у творбеном погледу, те да би се за (барем) шири простор 
словенског југа могла реконструисати изворна правна терминолошка 
опозиција: gryhq ‘нехат’ : sqgryha ‘кривично дело’. Што показује да се 
појмовна дистинкција ‘прав’ : ‘крив’ у словенском праву испољавала 
не само кроз темељну лексичку опозицију *pravъ : *krivъ (KATIČIĆ 1985; 
1989–1990), већ да у њој учествују и друге основе са семантиком ‘крив’.

Међу католицима sqgryha се јавља и као богословски термин (RJA: 
XIV, 480), али и генерално у значењу ‘одступање од морала’, како све-
дочи одломак песме коју је В. Богишић забележио у Дубровнику:

и други црквенословенизми, a према HERCIGONJA 1990 (91) они су у протографу овога 
текста били и интензивније заступљени.

29 Синонимичност sqgry[eniE и sqgryha види се у односу формулаичног: za nevyrU 

za v'sako sqgry[en J e  и ni za ednU nevirU ni zgrihU , где се јавља и стари обичајни термин 
nevyra, којим се означава кршење верности владару, „непослушност, ускраћивање дужне 
службе” (ЛССВ: 439).

30 У Пољичком статуту стоји: „ki koli ulize u tu-j zgrichu, da je jedna oslucha 
svakomu” (SZS: 404).
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(27) Како ми н’јеси срамоту и сагријеху  учинио

Кад ми љубиш љубовцу у бијелу двору мому? (НП: 112).

3.5. (-)gry[iti, (-ati). У богослужбеној литератури наслеђује 
се старословенско стање, те се по правилу јавља sqgry[iti (в. НЈ, Јв. 
9:2, 9:3, као у Мар.).31 У преписиваним редакцијским споменицима, 
укључујући и српске, налази се ређе prygry[iti (MIKLOSICH 1977: 721).32

У корпусу оригиналних српскословенских житија (Д, Т, Дан.) 
једина варијанта је sqgry[iti, по правилу ‘одступати од Божијег закона’:

(28) sqgry[ihq vladQko ocysti me (Дан.)
‘сагреших, Владико, очисти ме’.

Уз то, глагол је потврђен и за ‘одступати од људских закона’, у 
Житију краља Душана, када грчки цар тражи опроштај за своје преступе:

(29) sqgry[ihq roditel} tvoEmou i pryvQsokomou ti kralEvqstvou (Дан.)
‘сагреших родитељу твоме и краљевству ти’.

Реч је о српскословенској семантичкој иновацији, насталој под 
утицајем старосрпског,33 где је sqgry[iti било правни термин:

(30) i-]ko {o sqgry[e kra|l|v|s|tvU mi 1 da se sUdomq ispravlamo34 1 |kako e po po 
zakonU| (СПП: 34.8–9)
‘и ако шта сагреше краљевству ми, да се судом исправљамо, како је по 
закону’.

Иновативна употреба sqgry[iti у српскословенским житијима још 
је један прилог познавању семантичких иновација у српској редакцији, 
на шта је пажњу скренуо С. Хафнер (2001: 35–44). До њих, као што се 
види, долази у оригиналним српскословенским текстовима.

Ван сакралног и правног дискурса, глагол је значио ‘одступити од 
морала’, на шта упућује епика:

(31) „Опрости ми, мила мајко моја!
 „Што сам теби, мајко, сагрешила” (ВУК: 27).

31 prygry[iti је у канонским споменицима веома ретко, потврђено је у Син. пс. 
(СС: 535). 

32 У РКСС се овај глагол уопште не јавља као одредница.
33 О томе да је у (30) реч о утицају старосрпског сведочи и укупан контекст, где 

се, између осталог, наводи и да је грчки цар „разрушио мир” са краљевим оцем (i sq carq 
razdrou[ilq by mirq sq roditelemq sego blago;qstivaago kral]) и започео рат, а „(раз)рушити мир” 
је једна од типичних старосрпских и словенских правних формула (GRKOVIĆ-MAJOR 2012).

34 Овај пример је још једна илустрација важности опозиције ‘прав’ : ‘крив’ 
(законом се исправља оно што је криво).
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Лексема gry[iti, која није била део сакралног дискурса,35 у ста-
росрпском се реализује у два значења: а) ‘погрешити’ (32) и б) ‘чинити 
да х буде грешан’, у изразу грешити душу (33):

(32) kqdi zaide36 Edanq dobarq i razUmanq ;lov=kq . zaide i gry[i U mnogU (СПП: 
621.20–21)
‘кад застрани један добар и разуман човек, застрани и греши у многоме’,

(33) bUdi|t|(i) ml|s|tq ne gry[i |t | (i) dU[U (СПП: 227.18)
‘нека ти буде милост да не грешиш душу’.

У „средњем стилу” gry[iti је и ‘промашити (циљ)’, очигледно под 
утицајем вернакулара. У поменутим Изрекама филозофа јавља се (за 
змију):

(34) wna bo ou]dq[i ili gry[ivq[i izlivaEtq ]dq svoi (ПКЈ: 450)
‘а она, било да уједе или промаши, излива свој отров’.

У српским историјским изворима појављује се и pogry[iti. У бо-
гослужбеним српскословенским текстовима значи ‘промашити циљ; 
скренути с правог пута’, са контекстуално модификованом семантиком:

(35) E/e w istiny pogry[ista (2Тим. 2:18, APŠ: 200)
‘који застранише од истине’.

У оригиналним делима сакралног карактера глагол има исто 
значење, а контекстуална модификација може се илустровати следећим 
потврдама из Дан.:

(36) Eda li kqto ihq svoEgo pro[eni] koEgo pogry[i

‘зар неко у некој својој молби није успео’,

(37) sq /e vqseosve{enQi ne hote pogry[iti volE Ego

‘а овај свеосвештени не хтеде да не испуни његову вољу’,

(38) na oby roucy stryl]}{e i ni;eso/e ne pogry[a}{e

‘обема рукама су гађали и ништа нису промашивали’.

Претпостављам да су овакви примери припадали живом говору. У 
прилог томе говори и чињеница да се pogry[iti среће и у старосрпском:

(39) akw li {o pogry[e zemli kralev’stva mi (СПП 33.8–9)
‘ако ли шта погреше земљи краљевства ми’.

35 Већ је речено да је нема у канонским споменицима, а тек ретко у редакцијској 
преписиваној литератури, као варијанта за sqgry[iti (MIKLOSICH 1977: 147–148; ССЯ 1: 
443). Ниједанпут је не налазимо у Д, Т и Дан. 

36 Глагол zaiti ‘застранити’ има исту концептуалну мотивацију: скретање с пута.
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4. ЗАКЉУЧАК. У процесу стварања словенске хришћанске 
терминологије прасл. *grěxъ ‘грешка’ семантичком транспозицијом по-
стало је богословски термин ‘грех’: ‘одступање од било које правил-
ности (= грешка)’ > ‘одступање од система правила, Божијег закона (= 
грех)’. Одговарајуће промене доживео је и низ лексема изведених од 
исте основе, уз богаћење овог ЛСГ у сакралном дискурсу новим твор-
бама књишког карактера.

Српска средњовековна писменост, у своја два основна тока, насле-
дила је оба значења ЛСГ -gryh-: прасловенско у старосрпском и старо-
словенско у српскословенском, али је у ситуацији хомогене диглосије 
долазило и до њиховог међуутицаја:

а) Српскословенско gryhq је наследник старословенске семантике 
(‘грех’). Насупрот томе, у старосрпским текстовима gryhq je континуант 
прасловенског значења (‘грешка’), које у правном дискурсу постаје ‘не-
хат’, док се ван њега метонимијски развија у ‘несрећа, жалост’.

б) Речи gry[qnq, gry[qnikq, bezgry[qnq, prygry[iti и prygry[eniE 
потврђене су искључиво у српскословенским текстовима, са богослов-
ским значењем.

в) (po)gry[iti је континуант прасловенског значења: ‘промашити 
циљ; погрешити’. Перфективни вид јавља се и у српскословенском и 
у старосрпском, са истим значењем. Имперфективни вид потврђен је 
само у „средњем стилу” и у старосрпским текстовима.

г) sqgry[iti (-ati) се јавља у оба језика за ‘одступати од система 
правила’, а ово значење даље се контекстуално конкретизује, у зависно-
сти од тога шта је у датом дискурсу и, напокон, културном коду, темељ 
‘правилности’: у сакралним хришћанским текстовима то је ‘одступати 
од Божијег закона’, у старосрпској пословноправној писмености – ‘од-
ступати од људских закона’, а у „средњем стилу” – ‘одступати од морала, 
обичаја’. У оригиналним српскословенским делима sqgry[iti се јавља и 
за ‘одступати од људских закона’. Глаголска именица sqgry[eniE продире 
и у старосрпску правну терминологију, али се дијалекатски чува и из-
ворна словенска творба sqgryha, у значењу које одговара глаголу sqgry[iti.

Сва значења ЛСГ -gryh- базирана су на прототипичној семанти-
ци основе, коју открива њена етимологија: ‘крив’, што когнитивно 
усмереној историјској лингвистици, која настоји да открије начин на 
који човек концептуализује свет, потврђује важност једне од основ-
них словенских, и не само словенских појмовних опозиција: ‘прав’ : 
‘крив’. На њиховом темељу се метафоризацијом, којом физички ‘крив’, 
као одступање од ‘правог’ постаје ‘одступање од исправног, правил-
ног, онаквог какво нешто треба да буде’, граде евалуативни системи. 
У случају ЛСГ -gryh- сам садржај ‘одступања’ условљен је култур-
ним кодом, те стога и није идентичан у сакралном и световноправном 
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појмовнику. Но њима заједничка, општа негативна конотација сваког 
‘одступања’ показује да се свет схвата као уређена структура чију је 
‘правилност’ човек дужан да својим бивствовањем и делањем одржава. 
Разговорни језик, тј. „забележени говор” мање формалних старосрп-
ских докумената открива и један општији ниво, свакако најдубље ста-
рине: вернакуларно gryhq ‘несрећа; жалост’ казује да се несрећа и жа-
лост концептуализују као ситуације које одступају од човеку природног, 
‘правилног’ стања.
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А CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE LEXICO-SEMANTIC GROUP -GRĚX-

S u m m a r y

This paper analyzes the historical development of the lexico-semantic group (LSG) 
-grěx-: a) its Proto-Slavic (PS) meaning (‘bent; crooked’, ‘mistake’ by metaphorical 
extension) and its semantic transposition in Old Church Slavonic (OCS) into ‘sin’, born in 
the process of translating liturgical books from Greek; b) the history of the LSG -grěxь- in 
Serbian Church Slavonic (SCS) and Old Serbian (OS). It is shown that in OS grěxъ preserved 
the PS meaning ‘mistake’, with a further metonymical development: ‘misfortune’, while SCS 
inherited the OCS semantics ‘sin’. Derivatives grěšьnь, grěšьnikь, bezgrěšьnь, prěgrěšenije, 
prěgrěšiti were characteristic for SCS only. The verb (po) grěšiti existed in both languages 
with the same meaning: ‘make a mistake; miss a target’. The verb sьgrěšiti is found in both 
languages as well, but its semantics is contextually dependent: ‘to sin against God’s Law’ 
(SCS, sacral texts, higher functional style), ‘to sin against moral laws’ (SCS, non-sacral texts, 
lower functional style), ‘to sin against human laws’ (OS, juridical texts).

All the meanings of the LSG -grěx- were developed by metaphorical (rarely 
metonymical) transfer of its original semantics. They all have negative connotations, based 
on one of the chief conceptual and at the same time evaluative oppositions in Slavic: ‘bent; 
crooked’ (negative): ‘straight’ (positive).

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српски језик и лингвистику
Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад, Србија
jgrkovicns@sbb.rs



УДК 821.163.41-97.09”14”:27-1
  
  

Гордана Јовановић

БИБЛИЈСКЕ ПАРАФРАЗЕ У „ГОРИЧКОМ ЗБОРНИКУ”

Го рич ки збор ник на стао је 1441/42. г.; ње гов тек сто ло шки са став још ни је 
пот пу но ис тра жен, али се ја сно из два ја ју три це ли не од ко јих су две, не сум њи во, 
ве о ма ва жне, а то су: 1) две ори ги нал не са чу ва не по сла ни це кне ги ње Је ле не Хре-
бе ља но вић Бал шић ко је је она упу ти ла сво ме ду хов ни ку Ни ко ну Је ру са лим цу, и 
б) три по сла ни це‒од го во ри ње ног ду хов ни ка Ни ко на. Збор ник је пре пун ци та та 
из Све тог пи сма, из де ла цр кве них ота ца као и дру гих те о ло шких спи са. То су 
нај че шће па ра фра зи ра ни на во ди‒ци та ти, она ко ка ко их је Ни кон (мо гу ће и не ки 
ка сни ји ре дак тор) са чу вао у се ћа њу и успе шно уком по но вао у од ре ђе ни текст. 
Тих по зи ва ња на Све то пи смо, на све то о тач ке спи се, на апо стол ске по сла ни це 
ве о ма је мно го та ко да се че сто мо ра тра жи ти гра ни ца из ме ђу па ра фра зе (по не-
кад би то мо гла би ти и ре ми ни сцен ци ја) и аутен тич ног пи шче вог тек ста, а њу 
ни ма ло ни је ла ко на ћи. У ра ду се, сон да жно, на во ди из ве стан број па ра фра за 
ко је се са др жин ски мо гу иден ти фи ко ва ти. Ина че, ово пи та ње сва ка ко за слу жу ју 
по себ ну сту ди ју.

Кључ не ре чи: Го рич ки збор ник, Је ле на Бал шић, Ни кон Је ру са ли мац.

Го рич ки збор ник (СА НУ 446; БОГ ДА НО ВИЋ 1982: 34, бр. 282), по 
мно го че му из у зе тан, на стао је 1441/42. г. и пред ста вља леп при мер епи-
сто лар не књи жев но сти – са др жи пре пи ску из ме ђу две лич но сти: Је ле не 
Хре бе ља но вић Бал шић, су пру ге го спо да ра Зе те Ђур ђа Стра ци ми ро ви ћа 
Бал ши ћа1 и ње ног ду хов ни ка Ни ко на Је ру са лим ца2. На и ме, по сле смр ти 
сво га дру гог су пру га, вој во де Сан да ља, Је ле на на пу шта Бо сну и вра ћа 
се у Зе ту, ре ше на да та мо оста не и да та мо бу де са хра ње на. У то вре ме 
мно ге срп ске цр кве, ко је су се на ла зи ле на оба ла ма и острв ци ма Ска дар-
ског је зе ра, би ле су при лич но за пу сте ле па се Је ле на при хва та да об но-
ви цр кву Све то га Ђор ђа на ска дар ском остр ву Го ри ци (Бре зо ви ци или 

1 По сле ње го ве смр ти Је ле на се 1411.г. пре у да је за вој во ду Сан да ља Хра ни ћа 
(ИСТО РИ ЈА: 85).

2 У свом ра ду под на сло вом: Не ка за па жа ња о је зи ку Го рич ког збор ни ка (у штам-
пи) на ве ла сам не ко ли ко ка рак те ри стич них је зич ких осо би на ово га Збор ни ка. Де таљ на 
ис тра жи ва ња тек пред сто је.
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Бе шки) за ко ју се прет по ста вља да је мо гла би ти за ду жби на Ђур ђа II 
(СПРЕ МИЋ 2004: 91) и да са зи да но ву, по све ће ну Све тој Бо го ро ди ци, ко ју 
је пред ви де ла за сво ју гроб ну цр кву (СПРЕ МИЋ 2004: 90). Же ле ла је да 
од ове две све ти ње са чи ни пра во слав но ду хов но и књи жев но сре ди ште, 
што јој је и ус пе ло, та ко да је овај цен тар са здан у Зе ти, иако уда љен, у 
ду хов ном по гле ду био по ве зан са Мо рав ском Ср би јом и раз ви јао се „и 
као ста ни ца на пу ту из ме ђу Све те Го ре и Мо рав ске Ср би је” (БОГ ДА НО ВИЋ 
1980: 222).

Као удо ви ца Је ле на је про ве ла сво је по след ње го ди не, 1435‒1443, 
у сво јој за ду жби ни, ма на сти ру Све те Бо го ро ди це. Не са мо по свом по-
ре клу не го и по сво ме обра зо ва њу и ин те ре со ва њи ма спа да ла је у сам 
врх та да шње вла сте ле. Ин те ре со ва ла се за мо на штво и мо на шку ли те-
ра ту ру и сте кла за вид но те о ло шко зна ње. У нај бо љој тра ди ци ји кра љи-
це Је ле не Ан жуј ске и она се до пи су је са сво јим ду хов ни ком Ни ко ном 
Је ру са лим цем и тра жи од ње га са ве те ко ји се ти чу „стра сти, вр ли не и 
сми сла жи во та” (БОГ ДА НО ВИЋ 1980: 223). Овај збор ник ни је до сад де-
таљ но про у чен, пре све га у сми слу књи жев ног жан ра, што је на ро чи-
то ис та као Ђ. Три фу но вић. Пре ма ње го вом уви ду у тек сто ло ги ју ово га 
спо ме ни ка, он са др жи три де ла ко ја чи не склад ну це ли ну ко ја се са сто ји 
од „пи та ња” и „од го во ра”-по сла ни ца:

‒ пр ви део (од стр. 1а‒15б) сад жи пр ву Је ле ни ну по сла ни цу. Текст 
је ве о ма оште ћен (ТРИ ФУ НО ВИЋ 1972: 291); ли сто ви од 1‒7а оште ће ни су 
по ду жи ни, то ли ко да на сва ко ме не до ста је ви ше од по ла стра не, а не где 
се, као што је на стр. 7, са чу ва ло са мо по реч, или две, или са мо оста-
так јед ног сло ва; Ни ко нов од го вор-по сла ни ца бо ље се мо же чи та ти, а у 
свом дру гом де лу ско ро у пот пу но сти;

‒ дру ги део (од стр. 16а‒48б) са др жи дру гу Је ле ни ну по сла ни цу 
по зна ту под на сло вом „От пи са ни је бо го љуб но” (од стр.16а‒18б). На ту 
Је ле ни ну по сла ни цу њен ду хов ник Ни кон ша ље јој од го вор‒по сла ни цу 
под на сло вом „Отвјет вто ра го по сла ни ја” (од. стр. 18б‒48б) (ТРИ ФУ НО-
ВИЋ 1972: 271‒272);

‒ тре ћи део (од стр. 49а‒271а) но си на слов „Епи сто ли ја тре ти ја”. У 
њој је са мо Ни ко нов од го вор; ме ђу тим, из Ни ко но вог од го во ра мо же се 
за кљу чи ти ка ква су би ла Је ле ни на пи та ња (ТРИ ФУ НО ВИЋ 1972: 293‒295).

Ва жно је ис та ћи то да је Ни кон у свој Збор ник укљу чи вао тек сто ве 
ко ји су „ти пич ни за са ста ве ко ји су у ви зан тиј ској тра ди ци ји ве за ни за 
цар ске на руџ бе и књи жев ни ке бли ске дво ру” па се из ово га мо же за кљу-
чи ти да је ју жно сло вен ска нај ви ша ари сто кра ти ја по дра жа ва ла ви зан-
тиј ску, одн. ца ри град ску. (ГА ГО ВА 2004: 201).

Из Збор ни ка се не ви ди да ли се Је ле на за мо на ши ла, одн. ње го-
ва струк ту ра ни је као она при ме њи ва на код књи га ко је су се уоби ча је-
но чи та ле у жен ским ма на сти ри ма. Ово ме Збор ни ку сли чан је Бдин ски 
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збор ник, са ста вљен 1360. г. по на ло гу ви дин ске ца ри це Ане, а у ви зан-
тиј ској тра ди ци ји по сто ји је дан та кав ко ји је био са ста вљен за мо на ше-
ње Те о до ре, кће ри ца ра Иса ка II Ан ђе ла (ГА ГО ВА 2004: 201).

Не ки срп ски вла да ри не го ва ли су епи сто лар ни жа нр пи та ња – од-
го во ри. По зна то је да је охрид ски ар хи е пи скоп Ди ми три је Хо ма ти јан, 
по зи ва ју ћи се „у уво ду на пи смо са пи та њи ма” (ТРИ ФУ НО ВИЋ 1972: 290) 
од го во рио на че тр на ест ли тур гиј ских и ка нон ских пи та ња ко ја му је 
упу тио краљ Ра до слав, а ва се љен ски па три јарх Ге на ди је Схо ла ри је од-
го во рио је на пет на ест пи та ња де спо та Ђур ђа Бран ко ви ћа (ТРИ ФУ НО ВИЋ 
1972: 290).

Сло бод но се мо же ре ћи да је чи тав са др жај Збор ни ка усме рен 
ка те о ло шким пи та њи ма и по све ћен је, у ве ли кој ме ри, мо на шкој про-
бле ма ти ци. Је ле нин во ка бу лар го во ри о то ме да је она до бро упу ће на у 
ре ли ги о зну епи сто ло гра фи ју ви зан тиј ске про ве ни јен ци је, при мет но је 
ње но књи жев но обра зо ва ње, пре фи њен стил про жет емо ци ја ма, јед ном 
ре чи – вид но је те мељ но и све стра но обра зо ва ње ко је је сте кла на дво ру 
сво га оца, кне за Ла за ра, као и њен лич ни књи жев ни та ле нат и не сум-
њи ва ин те ли ген ци ја. Ни кон, са дру ге стра не, из у зет но је учен мо нах, 
од лич но по зна је па три стич ке тек сто ве, иси ха стич ку књи жев ност; та ко 
су, на при мер, „скит ска” пра ви ла на пи са на у ду ху иси ха стич ке мо на шке 
ли те ра ту ре. Сам Ни кон, на мно гим ме сти ма, по ка зу је ду бо ку аске зу ко ја 
тре ба да до не се ду шев но спа се ње, а скру шен жи вот ис пу њен вр ли на ма 
уз но си чо ве ка, као по Ја ко вље вим ле стви ца ма, ка Бо гу и бо жан ском.

Иден ти фи ка ци ја би блиј ских па ра фра за у овом Збор ни ку има ви-
ше ни воа; на ве шћу са мо не ке: а) Не ке би блиј ске па ра фра зе, ко је би се 
по не кад мо гле, уз из ве сне огра де, на зва ти и ци та ти ма, на ро чи то оне из 
Је ван ђе ља, ско ро да су до слов но ко ри шће не у тек сту, на рав но, до бро 
уком по но ва не у са др жај, па се услов но мо гу на зва ти па ра фра за ма; б) 
Ни кон је че сто, па ра фра зи ра ју ћи би блиј ске и па три стич ке ци та те, ко ри-
стио са мо по не ку ре че ни цу, са мо део не ког ис ка за ко ји је – по не кад та ко 
из гле да – по сво ме са др жа ју ушао у сва ко днев ни го вор па се мо гао на ћи 
и у сва ко днев ном, ла ич ком је зи ку; в) Че сто је тач но наводиo ауто ра од-
ре ђе не па ра фра зе (услов но: ци та та); г) Ме ђу тим, ни је мо гао за пам ти ти 
све по дат ке и до слов не ци та те из огром не ко ли чи не ко ри шће не ли те-
ра ту ре па би, уме сто име на ауто ра, са мо на зна чио да текст ни је ње гов, 
не го је од не ко га, од не куд пре у зет, нпр.: re+; nykto W bgo+no snQihq (11); ]ko/e 
ou;et’ me pi sa nJa (50а).

Текст Збор ни ка, су штин ски про жет те о ло шком про бле ма ти ком, 
пре пун је по зи ва ња Ни ко на Је ру са лим ца, па и Је ле не, на Све то пи смо, 
на де ла цр кве них Ота ца и не мо гу ће је све то об у хва ти ти јед ним ра дом. 
Ни је по треб но до ка зи ва ти да иден ти фи ка ци ји ци та та и па ра фра за у ово-
ме де лу тре ба по све ти ти чи та ву сту ди ју, о че му је већ би ло ре чи. Овај 
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мој скром ни при лог има за циљ да ука же на из ве стан број па ра фра за 
(услов но и ци та та па и ре ми ни сцен ци ја) иза бра них сон да жно, чи ји је 
циљ да се од ре ди и њи хо ва кон тек сту ал на мо ти ва ци ја.

Та ко ђе тре ба под ву ћи да се у мно го слу ча је ва уоп ште не на во ди 
да је то не чи ји туђ текст, не го је ин тер по ли ран у од ре ђе но при по ве да-
ње као свој. У сред њем ве ку то ни је би ло ни шта нео бич но и че сто се 
до га ђа ло „до слов но пре но ше ње чи та вих де ло ва из не ког дру гог тек ста” 
(ТО МИН 2002: 78).

*
У сво јој пр вој по сла ни ци Је ле на, у по бо жном и про ду хо вље ном 

то ну, из но си пред сво га ис по вед ни ка и ду хов ног учи те ља раз ми шља ња 
и не до у ми це ко је про ис ти чу W na [e go smyre nJa...i ne do u me nJa (1а) и од но се 
се kq namq ho u dimq (1а) ис ти чу ћи при то ме ње го ва dh+ov na i pol qzna... slo ve-
sa, све сна то га да је не до вољ но упу ће на у тај не Хри сто ве ве ре и да ли чи 
на слеп ца „ко ји хо да, али се че сто спо ти че” (2а); ме ђу тим, за кљу чак је 
Је ле нин, да ако чо век ствар но же ли да се на пра ви на чин упу ти у хри-
шћан ску ве ру тре ба да по сту па пре ма би блиј ским ре чи ма: tlqkU%{o mou& 
Wvrq zet se (2а) и ко ји ку ца, отво ри ће му се (Мт 7.8).3

Је ле на ис ка зу је ве ли ку же љу да са зна што ви ше из исто ри је хри-
шћан ства; из ме ђу оста лог и по да так ка да су се ве ру ју ћи у Хри ста по че-
ли на зи ва ти хри шћа ни ма; ова ква пи та ња по ста вља свом ис по вед ни ку 
Ни ко ну у фор ми пи та ња, одн. vpros+ ; реч је на пи са на на мар ги ни или у 
ли ни ји са пр вим ре дом, по сле че га од мах сле ду је фор му ли са но пи та ње; 
на во дим при мер: vpro+s gde po velylq e+s b+g ap+slomq hr+stJa ni ime no va ti vyro u} {ee 
h+vi, а Ни ко нов од го вор по чи ње реч ју Wtvytq, ис пи са ну на исти на чин 
као и „пи та ње”: Wvytq vq dyanih st+hq ap+slq slQ[imq. ]ko vq an ti o hJi bQ+s 
prq voe na re+;nJe, rek’[e Wkrq ven Je b+/Je ap+slomq. po velyva} {e na ri ca ti se namq hr+stJa nom 
(84а); И они се ци је лу го ди ну са ста ја ше он дје с цр квом, и учи ше мно-
ги на род; и нај при је у Ан ти о хи ји на зва ше уче ни ке Хри шћа ни ма (Дјел. 
11.26)4. И на ста вља: tym’ /e opa sno da vystq vqsakq ;l+kq i/e kq h+vy vyry priJ ti 
ho tei. ]ko vqsa ka vyra i/e na ze mli vq ime ;l+ka ime no u e ma. gl+} /e W si mo na, si-
mo nJa ne. W mar kJo na, mar kJo ni te i W ar Ja, ar Ja ni te. sQ vse i pro;ee ere si e/e vq ;l+ka 
ime no u emQh, ne sou+t b+/Je ni e+s b+q vq nih (84а‒85).

Ни кон се на стр. 42‒42а по зи ва на Је ле ни ну по сла ни цу у ко јој му 
она по ста вља јед но од сво јих пи та ња ко је се од но си на ми ло сти њу и на 
пра шта ње: mo/et li ml+stin] v+sq gryhq ;l+kou Wcystiti; по сле овог пи та ња 
сле ди Ни ко нов од го вор ко ји за по чи ње ре чи ма Св. Ата на си ја: estq gryhq i 

3 За пре вод је ко ри шће но: СВЕ ТО ПИ СМО 1985, као и СИМФОНIѦ 1999.
4 Би блиј ске скра ће ни це да јем пре ма Да ни чи ћу; је ди но скра ће ни це ко је се од но се 

на че ти ри је ван ђе ли ста да јем пре ма на че лу при хва ће ном у Ста ро сло ве ни стич ком од се-
ку Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ.
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gryh. i e+s ml+stin] i ml+stin]* (по сто ји ми ло сти ња и ми ло сти ња, и по сто-
ји грех и грех, дру гим ре чи ма: сви гре хо ви ни су исти, ни ти су све ми-
ло сти ње исте); по сле ових ре чи сле ди Ни ко нов од го вор ко ји је ве о ма 
до бра па ра фра за Хри сто вих ре чи о нео п ход но сти да се свом бли жњем 
опра шта ју са гре ше ња, јер ако то га не ма он да не вре де ни мно ге ми ло-
сти ње ко је чи ни мо: a{e zlo pomnynJe ima mi na is krq n]go pro] vlE no ]ko tqma mi 
mi lo sti nE ne pre {a}tq na+s a{e ne osta vimq i mi pre gry[e nJa bra tU na [e mou po g+n} 
slo vou. Мо тив пра шта ња при су тан је на мно гим ме сти ма у Све том пи сму 
као и у де ли ма цр кве них Ота ца; о ово ме се го во ри и у при чи о злом слу-
ги ко ме је ње гов го спо дар опро стио ду го ве, а он то ни је учи нио сво ме 
дру гу ко ји је због то га ба чен у там ни цу; ње гов го спо дар, љут због ово га, 
пре да је га му чи те љи ма све док ње му не вра ти сав дуг; при ча се за вр ша-
ва ре чи ма: Та ко ће и отац мој не бе ски учи ни ти ва ма, ако не опро сти-
те сва ки бра ту сво је му од ср ца сво ји јех (Мт 18.35); И кад сто ји те на 
мо ли тви, пра штај те ако шта има те на ко га: да и отац ваш ко ји је на 
не бе си ма опро сти ва ма по гри је шке ва ше (Мк 11.25); Јер ће оно ме би ти 
суд без ми ло сти ко ји не чи ни ми ло сти; и хва ли се ми лост на су ду (Јак. 
2.13); А ти за што осу ђу јеш бра та сво је га? Или ти за што уко ра ваш 
бра та сво је га? Јер ће мо сви из и ћи на суд пред Хри ста (Рим. 14.10).

Је ле нин ис по вед ник че сто под вла чи зна чај ми ло сти ње го во ре ћи 
да је ми ло сти ња „ве ли ко де ло” па на стр. 47, 47а ве ли: ml+stin] /e ve li ko 
dylo e+s. ne tq;J} W gryh svo bo/da etq. po istiny ml+st’ hva lit se na sUdy. e/e i re+; 

se. vet hom zavyty, pa;e/ i sa maa ta no vaa blgdtq. ml+sti ho {U, a ne /rqtvy: Јер је 
ме ни ми лост ми ла а не жр тва, и по зна ва ње Бо га већ ма не го жр тва 
па ље ни ца (Ос. 6.6); Не го иди те и на у чи те се шта зна чи: ми ло сти хо ћу, 
а не при ло га. Јер ја ни је сам до шао да зо вем пра вед ни ке но гр је шни ке на 
по ка ја ње (Мт 9.13); Кад би сте пак зна ли шта је то: ми ло сти хо ћу а не 
при ло га, ни ка да не би сте осу ђи ва ли пра ви јех (Мт 12.7). Уз ово Ни кон 
об зна њу је да ће ис при ча ти „при чу див ну, а исто вре ме но и ужа сну”. Све 
се до га ђа у вре ме ца ра Кон стан ти на, Ира кли је вог си на. У Кон стан ти-
но по љу се раз бо лео из ве сни бо га таш; упла шен да ће умре ти раз де лио 
је про сја ци ма 30. ли три зла та и оздра вио је. Ме ђу тим, по ђа во љем на-
го во ру, по ка јао се због сво га до бро чин ства, о че му је оба ве стио сво га 
дру га и при ја те ља. До жи вео је од ње га пре кор због та квих ми сли ко је 
мо гу, пре ма при ја те ље вим ре чи ма, раз гне ви ти Го спо да, јер га је Го спод, 
због та квог ње го вог до брог де ла, спа сао смр ти. Бо га таш се ни је по ка јао, 
не го, на про тив – био је још ви ше гне ван и од био је са вет сво га дру га на 
шта му овај ре че: Ако не при хва таш овај са вет што ти да дох, а што 
ти је на спа се ње, да ћу ти и дру ги... по ђи са мном у цр кву и ка жи ово: 
ne azq esqmq g+I sqtvo ri vQi ml+stin} wnU. nq sq e+s, i vqdam ti ,l+, lU+trq zla ta (одн. 
ни сам ја, Го спо де, дао ми ло сти њу не го овај и да ћу ти 30. ли три зла та ). 
Бо га таш, не срећ ник, ни је при хва тио овај са вет, не го је узео сво је зла то 
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и из ла зе ћи из цр кве пао је мр тав. Сви при сут ни би ли су пре пла ше ни и 
пра вед ном су ди ји, Ису су Хри сту, за по ја ли су пе сму на го ва ра ју ћи бо га-
та ше вог при ја те ља да узме зла то, на шта он од го ври да то ни је ње го во 
бо гат ство па, устав ши, оти де сла ве ћи Го спо да.

Ни кон из ри че и вред но сне су до ве ко ји се ти чу на гра де за учи ње-
на до бра де ла. Та ко, ће на при мер, на стр. 42а ре ћи сле де ће: ina pakQ 
mqzda e+s ze mlEdyla tel}. i/e W svo e go po ta tvo re {o mou mi lo va nJe. i ina kne zou. 
i/e W mqzdQ i gra ble nJa da} {o mou kq simq dro u gQi i/e W li [e nJa svo e go da ei. i 
inq i/e W iz bit’ka. Ово из ван ред но по ре ђе ње о то ме ко ће ка кву на гра-
ду до би ти – јед на ће на гра да би ти се ља ку ко ји об ра ђу је сво ју зе мљу 
и од свог тру да да је ми ло сти њу, а дру га ће би ти кне зу ко ји је име так 
сте као по кло ни ма или пљач ком – има, не сум њи во упо ри ште у при чи о 
си ро ма шној удо ви ци и ње не две леп те ко је је при ло жи ла: И до шав ши 
јед на си ро ма шна удо ви ца мет ну дви је леп те, ко је чи не је дан кон драт. 
/ И до звав ши уче ни ке сво је ре че им: за и ста вам ка жем: ова си ро ма шна 
удо ви ца мет ну ви ше од сви ју ко ји ме ћу у Бо жи ју ха зну (Мк 12.42,43); 
А ви дје и јед ну си ро ма шну удо ви цу ко ја ме та ше он дје дви је леп те; / И 
ре че: за и ста вам ка жем: ова си ро ма шна удо ви ца мет ну ви ше од сви ју: 
/ Јер сви ови мет ну ше у при лог Бо гу од су ви шка сво је га, а она од си ро-
ти ње сво је мет ну сву хра ну сво ју што има ше (Лк 21.2, 3, 4).

За ни мљи ви су Ни ко но ви од го во ри на Је ле ни но пи та ње за што се 
кла ња мо ико на ма и ча сном кр сту, одн. po;to po klan ]em’ se iko namq i kr+stou 
dyla ;l+;skaa so u {e ]ko/e re;e. i ido li byhou. Ево ка ко он од го ва ра: ne ]ko 
bg+omq iko namq po klan ]em’ se vernQm. da ne bo u det. ]ko/e el’linQ. ne tqkmo /ela nJe 
i l}bovq na [ee d+[e kq ;rq tanJ} li ca ikonQ ]vl]}{e. tymq mno/ice} na;rq tanJ} 
wtriv [ou se ]ko dryvo pro sto, i/e inog da iko nU sq/iga em'. ]ko/e oubo IakWvq hoty 
oumryti kra e vi /qzla Iw si fo va po klo ni se. ne /qzlq po;itae nq i/e tq drq/e{a go. 
Si ce i vyrnQ. ne mno go ra di wbra za ikonQ lob za}t razvy l}bovy ra di kq st+Qim' 
}/e ]vl]emq se tvo re {e. (стр. 82, 82а, 83, 83a, 84).

Же зло (же зал) као све ште ни пред мет у Све ти њи над све ти ња ма 
ја вља се на ви ше ме ста у Ста ром за ве ту. Сим бо лич но је же зло Аро но во 
ко је је за ноћ про цве та ло: Кад то ре че Мој си је си но ви ма Изра и ље ви-
јем, да до ше му сви кне зо ви њи хо ви па ли це, сва ки кнез по па ли цу од до ма 
оца сво је га, два на ест па ли ца, и па ли ца Аро но ва бје ше ме ђу па ли ца ма 
њи хо ви јем. / И оста ви Мој си је па ли це пред Го спо дом у ша то ру од свје-
до чан ства. / А сју тра дан до ђе Мој си је у ша тор од свје до чан ства, и 
гле, про цвје та ла па ли ца Аро но ва од до ма Ле ви је ва... (4Мој. 17.6, 7, 8). 
Ни кон, као по твр ду сво јим ре чи ма, узи ма же зло Јо си фо во ко је се спо-
ми ње у Ста ром за ве ту, нпр.: Ре ци им: ова ко ве ли Го спод Го спод: ево, ја 
ћу узе ти др во Јо си фо во, што је у Је фре мо вој ру ци... и са ста ви ћу га с 
др ве том Ју ди ни јем, и на чи ни ћу од њих јед но др во, и би ће јед но у мо јој 
ру ци (Је зек. 37.19). Су шти на Ни ко но вог об ја шње ња у ве зи са Јо си фо-
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вим же злом је сте у то ме да Ја ков, це ли ва ју ћи врх Јо си фо вог же зла, ни је 
ис ка зао по што ва ње же злу не го оно ме ко ји га је др жао, одн. Јо си фу.

Вер ни ци не це ли ва ју ико не због сли ке, ве ли Ни кон, не го из љу-
ба ви пре ма све ти те љи ма; и ви ше пу та су ђа во ли због сво је ви ке би ли 
оте ра ни од ков че га, од мо шти ју и ико на. И ово об ја шње ње упот пу ња ва 
при чом јед ног све то га оца; на и ме, у Је ру са ли му су на па ли не ког ис по-
сни ка, а у то ме је пред ња чио ђа во, ко ји му се ја вио тра же ћи од ње га да 
се не кла ња све тим ико на ма и оста ви ће га на ми ру; а реч је би ла о ико ни 
Пре све те Бо го ро ди це. Ни кон се пи та: „шта ре ћи они ма ко ји од вра ћа ју 
/љу де/ од све тих ико на и ко ји на ре ђу ју да се не сме кла ња ти ли ко ви ма 
све тих”? И Ни ко нов од го вор је сле де ћи: „њи хо ве пред ста ве сли ка мо са-
мо ра ди успо ме не, а не због не ке дру ге сли ке”.

Да ље сле ди Ни ко но во об ја шње ње за што се кла ња мо кр сту ]ko 
raspqn'[a go se ra di na nemq h+a. pok+lan ]em’ se vyrn Qi i cylo u emq, одн. ми, вер-
ни ци, због то га му се кла ња мо и це ли ва мо, јер је на ње му рас пет Исус 
Хри стос. И на ста вља сво је об ја шље ње ка ко нам је то од Бо га да ро ва но 
и по ве ре но: g+l} /e na za reTq, ide/e h+s b+q na[q vqse li se : И до шав ши на по-
стој би ну сво ју, уча ше их по збор ни ца ма њи хо ви јем та ко да му се ди вља-
ху, и го во ра ху: от куд ово ме пре му дрост ова и мо ћи? (Мт. 13.54); И до ђе 
у На за рет где бје ше од ра стао, и уђе по оби ча ју сво ме у дан су бот ни у 
збор ни цу, и уста де да чи та. (Лк 4.16); vi Tle emq ide/e po plqti ro di se: Та да 
по ђе и Јо сиф из Га ли ле је из гра да На за ре та у Ју де ју у град Да ви дов ко ји 
се зва ше Ви тле јем, јер он би ја ше из до ма и пле ме на Да ви до ва /, Да се 
пре пи ше с Ма ри јом, ис про ше ном за ње га же ном, ко ја бје ше труд на. / И 
кад она мо бје ху, до ђе ври је ме да она ро ди. / И ро ди си на сво је га пр вен ца, 
и по ви га, и мет ну га у ја сли; јер им не би ја ше мје ста у го сти о ни ци (Лк 
2.4, 5, 6, 7); sJw+n ide/e sp+snJe mi rou sqdyla: Јер ће Го спод сазидaти Си он, и 
ја ви ти се у сла ви сво јој / Да би ка зи ва ли на Си о ну име Го спод ње и хва лу 
ње го ву у Је ру са ли му (Пс 102.16, 21); И ићи ће мно ги на ро ди го во ре ћи: 
хо ди те да иде мо на го ру Го спод њу, у дом Бо га Ја ко вље ва, и учи ће нас 
сво јим пу то ви ма, и хо ди ће мо ста за ма ње го ви јем; јер ће из Си о на иза ћи 
за кон, и ри јеч Го спод ња из Је ру са лим (Иса. 2.3); И ко је ис ку пи Го спод, 
вра ти ће се и до ћи ће у Си он пје ва ју ћи, и вјечna ће ра дост би ти над гла-
вом њи хо вом, до би ће ра дост и ве се ље, а жа лост и уз ди са ње бје жа ће 
(Иса 35.10); Iwr danq ide/e ada ma ob no vi: Не го ца ро ва смрт од Ада ма, тја 
до Мој си ја и над они ма ко ји ни је су са гри је ши ли пре сту пив ши као Адам, 
ко ји је при ли ка оно га ко ји шћа ди ја ше до ћи. / Али дар ни је та ко као гри-
јех; јер кад кроз гри јех јед но га по мри је ше мно ги, мно го се ве ћа бла го дат 
Бо жи ја и дар из ли из о бил но на мно ге бла го да ћу јед но га чо вје ка Ису са 
Хри ста (Рим. 5.14, 15); Ta vorq ide/e nb+snoe cr+stvo, prow bra zo va: И по сли је 
шест да на узе Исус Пе тра и Ја ко ва и Јо ва на бра та ње го ва, и из ве де их 
на го ру ви со ку са ме. / И пре о бра зи се пред њи ма, и за сја се ли це ње го во 
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као сун це и ха љи не ње го ве по ста до ше би је ле као сни јег. / И гле, ука за ше 
им се Мој си је и Или ја, ко ји с њим го во ра ху. / А Пе тар од го ва ра ју ћи ре че 
Ису су: Го спо де! До бро нам је ов дје би ти; ако хо ћеш да на чи ни мо ов дје 
три сје ни це: те би јед ну, а Мој си ју јед ну, а јед ну Или ји. / Док он још го во-
ра ше, гле, облак сја јан за кло ни их, и гле, глас из обла ка го во ре ћи: ово је 
син мој љу ба зни, ко ји је по мо јој во љи; ње га по слу шај те (Мт 17.1, 2, 3, 4, 
5); elewn’sko u} go rU, WnU dU /e kq w+cU g+q na nb+sa W na+s vqzi de: И но ге ће ње го ве 
ста ти у тај дан на го ри Ма слин ској ко ја је пре ма Је ру са ли му с ис то ка, 
и го ра ће се Ма слин ска рас па сти по сри је ди на ис ток и на за пад да ће 
би ти про дол вр ло ве ли ка, и по ло ви на ће го ре усту пи ти на сје вер а по-
ло ви на на југ (Зах. 14.4); И кад се при бли жи ше к Је ру са ли му и до ђо ше 
у Вит фа гу к Ма слин ској го ри, он да Исус по сла два уче ни ка / Го во ре ћи 
им: иди те у се ло што је пре ма ва ма.../ (Мт 21.1, 2); И от по јав ши хва лу 
изи ђо ше на го ру Ма слин ску (Исус и ње го ви уче ни ци) (Мт. 26.30).

На Ма слин ску го ру Исус Хри стос је че сто до ла зио са сво јим уче-
ни ци ма на мо ли тву и на од мор: А Исус оти де на го ру Ма слин ску (Јо 
8.1); А Ју да из дај ник ње гов зна ди ја ше мје сто; јер се Исус че сто ску-
пља ше он дје с уче ни ци ма сво ји јем. (Јо 18.2).

Зна чај На за ре та, Ви тле је ма, Си о на, Јор да на, Та во ра, Ма слин ске 
го ре за хри шћан ство Ни кон је из ра зио са свим са же то да ју ћи сва ко ме 
од ових пој мо ва – на зо ви мо их услов но та ко – по јед ну ре че ни цу ко јом 
ис ка зу је шта сва ки од њих зна чи и ко ли ка је ва жност сва ко га од њих 
по је ди нач но. Они су исто вре ме но и по твр да да је Ни кон Је ру са ли мац 
та лен то ва ни пи сац ко ји са ма ло ре чи мо же го во ри ти о ве о ма сло же ној 
ма те ри ји, али, исто та ко, у ста њу је и да ве о ма раз ли ве но и оп шир но го-
во ри, што се на ро чи то ви ди кад не што ва жно, о че му при по ве да, тре ба 
да по твр ди не ком при чом или пре да њем ко је је лич но чуо.

Је ле на је оба ве сти ла сво га ис по вед ни ка Ни ко на да је са гра ди ла 
ма на стир по све ћен Све том Ђор ђу на Го ри ци (стр. 86, 86а, 87). Очи глед-
но га је о то ме оба ве сти ла не ким сво јим пи смом, јер он за по чи ње свој 
од го вор ре чи ма: vqzvy{a etq nam ho+l}bje tvoe, „оба ве шта ва нас Хри сто љу-
бље тво је” (одн. Је ле на, ко јој се та ко обра ћа) и за по чи ње свој од го вор 
по ла зе ћи од чу де сног из ба вље ња је вреј ског на ро да из еги пат ског роп-
ства: vqne mli Wvytq – ка же Ни кон Је ле ни – Isra iltyne eg da prysta [e W ra botq 
egCpq+skQhq, i vqse li [e se vq po ustQn}. tog da ra zo umy[e ka ko pod ba etq bo a ti se b+a. 
ibo i ko ra bli po sry+d mo ra obo u re va emQ, bez dyla prybQva}tq. eg da /e pr Ji do utq vq 
pri sta ni {e, tog da oubo ko upl} tvo retq. i simq vq is ko usy bQvq prorkq. na ka zo u et na+s 
gl+e. Oupra zni te se i ra zo umyite ]ko azq esqmq b+q. ilJa /e pry/de i Iwannq, se mou 
poslydo va [e za ko nU...wn' /e vq po ustQni prybQvae, da/ do d+ne ]v+lE nJa svo e go e/e kq 
Iil+}, g+a spod bi se kr+ssti ti. i vidynJe st+og i po klan ]e ma go d+ha vq pod bi go lo u bi ni. i 
b/+stqvna go sq nb+se ouslQ[a ti gl+sa, sqi e+s s+nq moi vqzl}bl+en nQi o nemq/ blgo+iz vo lih 
to+g po slo u [a i te.
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Су шти на ово га па су са је у то ме да Ни кон за по чи ње свој од го вор 
при чом о осло ба ђа њу је вреј ског на ро да из еги пат ског роп ства; за тим се 
ње го ва при ча асо ци ја тив но ве зу је за брод, за хва ћен бу ром на отво ре ном 
мо ру, ко ји бес по моћ но сто ји, а кад се мо ре сми ри пло ви ка при ста ни шту 
где се мор на ри ба ве тр го ви ном; на ста вља се ре чи ма про роч ким (апо-
стол ским ?) да љу ди схва те и раз у ме ју „да сам ја Бог”, одн.: Да се не 
по хва ли ни јед но ти је ло пред Бо гом (1Кор. 1.29); И раз лич не су слу жбе, 
али је је дан Го спод / И раз лич не су си ле, али је је дан Бог ко ји чи ни све у 
све му (1Кор. 12.5, 6); ово га за ко на су се др жа ли и Или ја ра ни је и Јо ван 
ка сни је; Јо ван је жи вео у пу сти њи све до оног да на кад се по ја вио да 
кр сти Го спо да Ису са; кад се ја вио Дух све ти у ви ду го лу ба; кад се чуо 
глас с не ба ко ји је го во рио о во ље ном си ну...И гле, глас с не ба ко ји го во-
ри: ово је син мој љу ба зни ко ји је по мо јој во љи (Мт 3.17); И глас до ђе с 
не ба: ти си син мој љу ба зни ко ји је по мо јој во љи (Мк 1.11); И си ђе нањ 
Дух све ти у тје ле сном об ли ку као го луб, и чу се глас с не ба го во ре ћи: ти 
си син мој љу ба зни, ти си по мо јој во љи (Лк 3.22); Јер он при ми од Бо га 
оца част и сла ву кад до ђе к ње му та ко ви глас: ово је син мој љу ба зни, 
ко ји је по мо јој во љи (2Пет. 1.17).

На стр. 163а, 164, 164а Ни кон об ја шња ва, по свој при ли ци Је ле ни, 
за што се Је вре ји мо ле окре ну ти пре ма ју гу: na }gq /e zryti Ioude omq, pr+rci 
ouza ko ni [e, za e/e W }/nQe stranQ Ier+slmou rek [e, W vi Tle e ma ho te {U ro di ti se 
g+ou. tym/e i gl+a[e prr+okq . b+q W vi Tle e ma pr Ji det, si ry;q W }ga. Ви тле јем се 
на ла зи ју жно од Је ру са ли ма. Је ру са лим је цар Да вид иза брао за сво ју 
пре сто ни цу, али је за ви чај но био ве зан и за Ви тле јем. Ме ђу тим, овај 
град је по стао сла ван по то ме што је у ње му ро ђен Исус Хри стос: Та да 
по ђе и Јо сиф из Га ли ле је из гра да На за ре та у Ју де ју у град Да ви дов ко ји 
се зва ше Ви тле јем, јер он би ја ше из до ма и пле ме на Да ви до ва (Лк 2.4). 
У овом гра ду ро дио се Бо го мла де нац: И ро ди си на сво је го пр вен ца, и по-
ви га, и мет ну га у ја сли; јер им не би ја ше мје ста у го сти о ни ци (Лк 2.7); 
...па сти ри го во ра ху је дан дру го ме: хај де мо до Ви тле је ма, да ви ди мо то 
што се та мо до го ди ло што нам ка за Го спод (Лк 2.15). Дру гим ре чи ма, 
Је вре ји су ве ро ва ли да ће Го спод до ћи из Ви тле је ма, одн. с ју га.

Хри шћа ни се мо ле гле да ју ћи пре ма ис то ку, јер је Ју ди но пле ме 
оту да, а и две ри на Со ло мо но вом хра му би ле су окре ну те ка ис то ку; по-
сто ји јо ши сле де ћи раз лог: „pok+lan ]em se emU gle da} {e. i vqzno si+m kq vo sto kU, 
vqznosy[e. se i ]ko/ mlqnJi izi det W vqsto ka, i do stig net do za pa da. ta ko bU det+ pri hod 
s+na ;l+;a. se go Ubo ;a} {e, kq vqsto kou klan ]em se: Јер као што му ња из ла зи од 
ис то ка и по ка зу је се до за па да, та ки ће би ти до ла зак си на чо вје чи је га 
(Мт 24.27); Јер као што му ња си не с не ба, и за сви је тли се пре ко све га 
што је под не бом, та ко ће би ти и син чо вје чиј у свој дан (Лк 17.24).

Ни кон об ја шља ва – а то је, очи глед но од го вор на Је ле ни но пи та ње 
– да ли тре ба па да ти на ко ле на (кле ча ти, у срп ско сло вен ском: kolyno pre- 
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klo ne niE; стр. 207а‒208) и ње гов од го вор је по твр дан. На и ме, он ве ли да 
је то од Го спо да оста ло и да нам је он на ре дио да то чи ни мо по шав ши 
да се под врг не му ка ма ко је је по соп стве ној од лу ци због нас при хва тио: 
tog da w[qdq W ou;enikq svohh pryklonq kolyny и padq na li ci svo emq vldka na[q 
i b+q mol ][e se w+cU svo e mou g+le si ce. W+;e a{e e+s vol] tvo] da mi mo i detq ;a[a si 
W me ne. Wba;e ne ]ko/e azq ho {ou, nq ]ko/e tQ. bU di vol ]a tvoa. i oubo W tro u da 
;+stnQih ego po klo ne nJi bQ+s re+; . potq ego, ]ko kapl] krqvQ kapl}{Ja na zeml}, одн. 
и од на по ра ча сног ње го вог па да ња на ко ле на из био му је зној ко ји сe 
као ка пљи це кр ви сли вао на зе мљу; И Да ни ло кад до зна да је књи га на-
пи са на, оти де сво јој ку ћи, гдје би ја ху отво ре ни про зо ри у ње го вој со би 
пре ма Је ру са ли му, и па да ше на ко ље на сво ја три пу та на дан и мо ља-
ше се и хва лу да ва ше Бо гу сво је му као што чи ња ше при је (Дан. 6.10); А 
што му го во ри Бо жиј од го вор? Оста вих се би се дам хи ља да љу ди ко ји 
не пре кло ни ше ко ље на пред Ва а лом (Рим. 11.4); И оти шав ши ма ло па де 
на ли це сво је мо ле ћи се и го во ре ћи: оче мој! ако је мо гу ће да ме ми мо и ђе 
ча ша ова; али опет не ка ко ја хо ћу не го ка ко ти (Мт 26.39).

Ни кон се ве о ма че сто по зи ва на апо сто ла Па вла па овај свој крат-
ки пре глед за вр ша вам Ни ко но вим ре чи ма (стр. 44) ко ји ма се по зи ва на 
по зна те апо сто ло ве ре чи о ве ри, на ди и љу ба ви: a{e re+; pavlq ezQkQ ag-
glqskQmi gl+} i ;l;+skQmi. и a{e imamq vqsou vyrou ]ko gorQ prystav l]ti. и 
a{e prydamq tylo moe da sq/ego ut’ me. l]bve /e ne imamq, ni;to/e esqmq: И ако 
раз дам све има ње сво је, и ако пре дам ти је ло сво је да се са же же, а љу-
ба ви не мам, ни шта ми не по ма же /, а љу бав: Не чи ни што не ва ља, не 
тра жи сво је, не ср ди се, не ми сли о злу / Не ра ду је се не прав ди, а ра-
ду је се исти ни, / Све сно си, све вје ру је, све му се на да, све тр пи (1Кор. 
13.3,4,5,6,7); А сад оста је вје ра, над, љу бав, ово тро је; али је љу бав 
нај ве ћа ме ђу њи ма (1Кор.13.13).

ЗА КЉУ ЧАК. Ни кон Је ру са ли мац, ду хов ник Је ле не Хре бе ља но вић 
Бал шић, спа да не сум њи во у за ни мљи ве лич но сти на шег сред њег ве ка. 
Обра зо ван те о лог, из ван ре дан ве ро у чи тељ сво је ду хов не кће ри Је ле не, 
оста вио је ово оп шир но де ло ко је у се би су бли ми ра мно га зна ња ко ја је 
овај ду хов ник по се до вао. Све то пи смо, апо стол ске по сла ни це, све то о-
тач ка пре да ња су шти на су ње го вог лич ног обра зо ва ња, ма да на не ким 
ме сти ма по ка зу је да му ни све тов на ма те ри ја ни је би ла не по зна та.

Бо го сло вље је ње го ву лич ност про же ло до те ме ре да је че сто не-
мо гу ће раз лу чи ти шта су ње го ве ре чи и ми сли, а шта је пре у зе то из бо-
го слов ске ли те ра ту ре. Ово би мо ра ло би ти пред мет по себ ног про у ча ва-
ња. Та ко ђе се мо ра узе ти у об зир да је текст овог збор ни ка мо гао има ти 
не ког ре дак то ра (ре дак то ре ?) па би тре ба ло да се бу ду ћи ис тра жи вач и 
овим по за ба ви. По себ но тре ба раз ре ши ти не ја сна ме ста у тек сту Збор-
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ни ка, на шта је скре ну ла па жњу акад. Ире на Гриц кат,5 је дан од пр вих 
про у ча ва ла ца ово га зна чај ног де ла на ше сред њо ве ков не књи жев но сти.
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BIBLICAL PARAPHRASES IN THE GORICA MISCELLANY,
AN IMPORTANT MONUMENT OF SERBIAN 15TH CENTURY LITERATURE

S u m m a r y

The Gorica Miscellany dates from 1441/42. Its content has not been thoroughly 
studied from a textological point of view. However, three sections can be clearly distinguished 
within the miscellany. Two of them undoubtedly bear particular importance: a) two original 
epistles of Princess Jelena Hrebeljanović Balšić to her spiritual mentor Nikon of Jerusalem, 
and b) three epistles written in reply to the princess by her spiritual mentor Nikon. To all those 
who merely leaf through this extensive miscellany it seems as a true encyclopaedia intended 
for an educated aristocratic woman whose interests ranged widely, especially in such fi elds as 
spirituality and theology. According to D. Bogdanović, the main purpose of this miscellany 
was to ensure the “salvation of the soul through good deeds, a virtue through which holiness 
and deifi cation are reached”. There is an abundance of quotations from the Holy Scripture, 
the Epistles and the writings of church fathers throughout the Miscellany. Most commonly, 
these are paraphrased quotations, kept in the memory of the author – most probably Nikon of 
Jerusalem or, possibly, a later reviser or copyist – and incorporated into the topic dealt with. 
Such quotations from the writings of holy fathers, the Epistles and the Holy Scripture are so 
numerous that it is often diffi cult to establish a clear distinction between a paraphrase and the 
authentic text invented by the author: they are so intertwined that it is diffi cult to distinguish 
between them.

The paper presents a set of paraphrases that can be textologically identifi ed and related 
to a particular religious text. Paraphrases are accompanied by abbreviations referring to the 
text from which they taken: e.g. Mt 15.20, Lk 8.5; Dap 15, 14; Post 1,22; Otk 21.1, etc.
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ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ САКРАЛНОГ СТИЛА 
СРПСКОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА: АПСОЛУТНИ ДАТИВ*

У раду се представљају све синтаксичко-семантичке, морфолошке, као и 
функционалностилске карактеристике употребе партиципске кон струкције апсо-
лутни датив као стилског средства у српскословенској оригиналној књижевности 
сакралног карактера. 

Кључне речи: виши функционални стил, српскословенски језик, апсо-
лутни датив, књишка црта, сакралност. 

1. О ФУНКЦИОНАЛНОСТИЛСКОЈ РАСЛОЈЕНОСТИ СРПСКОСЛОВЕНСКОГ ЈЕ ЗИ КА. 
O функционалностилским сферама употребе српскословенског језика и 
карактeру његове норме немогуће је говорити без увида у основ не од-
лике старословенског, језика од којег је потекао. Структура и функција 
првог словенског књижевног језика у великој мери одређени су околно-
стима свог настанка. Никао у чину превођења основних богослужбених 
књига са грчког, старословенски језик је био првенствено резервисан за 
комуникацију са Богом. На његову структуру у великој мери утицао је 
језик грчких оригинала. Изненађује висока филолошка умешност првих 
преводилаца и твораца првог словенског књижевног језика који су у до-
мену фонетике и морфологије задржали словенско стање, док су у до-
мену синтаксе и лексике,1 у циљу његовог обогаћивања, односно његове 
стилизације, посезали за грчким моделима, али увек на зналачки начин, 
без ропског подражавања, са чувањем свега што је словенско (VEČERKA 
1989: 25‒29; ИВИЋ, П. 1998: 30; ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2001: 5). На тај начин 
словенски језик, дотада постојећи једино у говорној сфери, подигнут је 

* Овај рад настао је у оквиру пројекта Историја српског језика (178001), који 
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

1 То су оне обла сти је зич ког си сте ма у ко ји ма го вор ни сло вен ски је зик ни је још 
увек имао у пот пу но сти фор ми ра на сред ства за ис ка зи ва ње зна че ња ко ја су се, и у ти по-
ло шком све тлу по сма тра но, у исто ри ји је зи ка ка сни је фор ма ли зо ва ла (нпр. сред ства за 
ис ка зи ва ње фу ту ра, сред ства за фор ма ли за ци ју хи по так тич ких од но са и сл.), од но сно 
ни је имао реч за до тад не по сто је ће пој мо ве. 
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на ранг књижевног како би на њега могла да буде преведена потребна 
богослужбена литература. 

Када је реч посебно о синтакси старословенског језика, дуго се у 
палеославистици говорило о грчко-словенској симбиози најстаријег 
словенског књижевног језика на овом језичком нивоу. Ово се нарочито 
односило на домен инфинитивне, партиципске фразе као и на домен за-
висносложене реченице, јер су то карактеристике писаног језика (BAUER, 
J. 1972: 74‒75). Сматрало се да су многе инфинитивне и партиципске 
конструкције, будући књишког карактера, у ствари синтаксичке позајмице 
из књижевно развијеног грчког језика. Међутим, применом компаратив-
не методе не само у словенској, већ и у широј типолошкој перспективи 
установљено је да су многе партиципске и инфинитивне конструкције 
по којима се старословенски, а касније и редакцијски језици, разликовао 
од своје вернакуларне базе, будући потврђене у многим старим индоев-
ропским језицима, у типолошком смислу реликти старијег типа језика.2  
Начин настанка старословенског језика упућује на претпоставку да је 
спољашњи фактор (ширење писмености) само подржао, тј. дао предност 
једној од два конкурентна језичка средства, оба иманентна словенском 
језичком устројству, за исказивање неког значења и то оном који се сма-
трао панданом грчке конструкције. Са друге стране, грчки утицај је био 
могућ у оним областима језичког система који у време настанка словен-
ске писмености нису били довољно развијени, као што је био домен за-
висносложене реченице (BAUER, J. 1972: 212). 

Са ширењем сазнања о карактеристикама српскословенског 
језика, који се уопштено дефинише као редакција старословенског 
језика, све је више сазрела и свест о томе да „иако редакције старосло-
венског функционишу као варијанте јединственог црквенословенског 
језика, оне садрже систем жанровски условљених стилова, одређених 
типом, карактером и садржином текста, али у појединим случајевима и 
‘стилом епохе’” (ГРКОВИЋ-MЕЈЏОР 2007a: 292). 

O српскословенском језику, његовом карактеру норме и намени, 
данас судимо на основу жанровски разноврсне споменичке грађе. Ови 
споменици сведоче о томе да се током трајања српскословенске фазе 
писмености3 може говорити у основи о два функционална стила овог 
језика: српскословенском језику вишег и нижег стила. Разлике између 

2 У срп ској сре ди ни, што је при ме њи во на це лу сло вен ску је зич ку си ту а ци ју, нај-
ви ше је ова квом схва та њу ства ри до при не ла Ј. Гр ко вић-Меј џор. Уп. нпр. сле де ће њенe 
ра до ве: ГР КО ВИЋ-MЕЈЏОР 2008; 2010; 2011.

3 Срп ско сло вен ски је зик је у аре а лу Sla via Or tоdo xa слу жио као бо гу слу жбе ни и 
књи жев ни је зик Ср ба од кра ја 12. ве ка, од ка да да ти ра ју нај ста ри ји са чу ва ни спо ме ни ци 
пи са ни тим је зи ком, до 30-их го ди на 18. ве ка, ка да је у тим функ ци ја ма сме њен ру ско-
сло вен ским је зи ком.
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поменута два функционална стила тичу се карактера њихове норме, а 
највише се испољавају у домену синтаксе и лексике (ГРКОВИЋ-MЕЈЏОР 
2007a: 453). Српскословенски језик вишег стила одликује строга гра-
матичка норма која је представљена у делима култног, тј. сакралног 
карактера, било да су у питању преводи или оригинална дела (попут 
јеванђеља, псалтира, служби, канона, житија, похвала и сл.). На синтак-
сичком нивоу њу одликује чување старословенских језичких образаца 
и модела, међу којима су многи постали препознатљиво обележје тог 
стила (тзв. књишке категорије). У оквиру ове норме појављује се ве-
ома мали број иновација које се испољавају у процентуалном давању 
предности једној од две наслеђене конкурентне словенске црте (нпр. 
повећање учесталости партиципских конструкција уведених везником 
и), проширивању опсега употребе неког језичког средства (нпр. случај 
апсолутног датива) или у повећању фреквенције конструкција којима 
се формализује семантика категорије које су ишчезле из вернакулара 
(употреба везника уз партицип у предикатској или АД у адвербијалној 
функцији) (ГРКОВИЋ-MЕЈЏОР 2012). 

Српскословенски језик нижег стила одликује флексибилна гра-
матичка норма која је представљена у текстовима профаног карактера 
(попут дела наративне прозе, историографских дела и сл.), али и у оним 
сакралне тематике који нису обележени речју Божијом (нпр. у апокри-
фима). У њима долази до прожимања црта наслеђених из старословен-
ског језика и оних пореклом из вернакулара, што овај тип норме чини 
редакцијски маркираним. Главни подстицај за ово био је прагматичке 
природе: функционалностилско прилагођавање адресату (ГРКОВИЋ-
MЕЈЏОР 2007б: 255–256). Нижи функционални стил се на синтаксичком 
нивоу анализе често испољава кроз отклон од књишких категорија уме-
сто којих се употребљавају функционално еквивалентна језичка сред-
ства из потенцијала вернакулара, док њихову реализацију, уколико су 
употребљени, карактеришу и кршења норме на формалном плану. 

Током читавог шестовековног трајања српскословенског периода 
у историји српског књижевног језика, употреба његове више стилске 
варијанте остаје резервисана за сферу сакралног. Многа језичка сред-
ства, не само у синтакси и лексици, већ и у фонологији и морфологији, 
доживљавана су као елементи вишег стила, док су њихова функционал-
но и(ли) семантички конкурентна средства постојећа и у вернакулaрној 
бази, припадала нижем, свакодневнијем стилу језичког изражавања. 
Виша стилска варијанта српскословенског језика испољавала се као 
служба Богу по себи, односно као симболичка манифестација оног што 
је апстрактно, те којем треба тежити (ГРИЦКАТ 1984‒85: 19). To je истов-
ремено био језик интелектуалне елите друштва, што за средњовековно 
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европско друштво значи језик духовништва, тј. језик цркве који је ужи-
вао високи статус у дрштву (КRETSCHMER 1996: 35). 

Конструкција апсолутни датив4 спада у једно од типичних обележја 
вишег, тј. сакралног стила српскословенског језика на синтаксичком 
језичком нивоу. Као један од атрибута сакралности, ова конструкција је 
потврђена и у другим редакцијама црквенословенског језика (уп. нпр. 
BAUER, J. 1972: 52; РЕМНËВА 1989; CORIN 1995). 

2. О КОНСТРУКЦИЈИ АПСОЛУТНОГ ДАТИВА. О пореклу ове конструкције у 
литератури постоје различите хипотезе5 које су, према Ј. Грковић-Мејџор 
(2001: 17) у бити сводиве на две основне: једна је да апсолутни датив 
представља индиректну позајмицу из грчког (уп. нпр. VEČERKA 1996: 
190), а друга је да је у питању прасловенско средство (уп. нпр. STANISLAV 
1933‒34: 41). На основу досада познатих података ова конструкција је 
од самих почетака словенске писмености на већини словенског терена 
била књишко средство, док неки аутори наводе да је она у источносло-
венским језицима била живо језичко средство све до 14. века, а други да 
је ова конструкција у неким периферним словенским дијалектима жива 
и данас (наведено према STANISLAV 1933‒34: 40‒41 и CORIN 1995: 257). 
Ми у овом раду прихватамо став да је АД средство које је постојало 
у балто-словенском прајезику, те које има своје индоевропске корене. 
Овакав став базиран је не само на основу података из словенских и балт-
ских језика,6 већ и на основу података из других индоевропских језика 
(латинског, грчког, готског, староиндијског, староенглеског итд.) (BAUER, 
B. 2000: 261‒333; ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2008: 78). У свима њима потврђено 
је постојање сличне апсолутне конструкције чија је основна функција 
била исказивање субординираног, најчешће адвербијалног значења. 
Присуство номиналних средстава у свим поменутим језицима оправда-
но је и са аспекта језичке еволуције. У ранијим фазама језика реченична 
субординација исказивала се номиналним средствима (инфинитивом, 
партиципом или сложеницама) (МЕЈЕ 1965: 204; LEHMANN 1980: 116), 
док су формални показатељи реченичне субординације млађег порекла. 

4 Кон струк ци ја ап со лут ни да тив пред ста вља син таг му са ста вље ну од пар ти цип-
ске и но ми нал не ком по нен те у да ти ву чи ја је упо тре ба сло бод на, тј. ни је ре ги ра на. У 
ра ду ће се на да ље за на зив ове кон струк ци је упо тре бља ва ти скра ће ни ца АД. 

5 Пре глед раз ли чи тих хи по те за о по ре клу ове кон струк ци је в. у STA NI SLAV 1934‒35: 
1‒7; VE ČER KA 1961: 53‒56; CO RIN 1995: 255‒256; ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2008: 77‒78. 

6 О очу ва њу ове цр те и то ком исто риј ског пе ри о да сло вен ских је зи ка све до че по-
да ци на ве де ни у већ ци ти ра ним сту ди ја ма: STA NI SLAV 1933‒34: 40‒42; CO RIN 1995: 257, 
али и у MI KLO SICH 1926: 614‒617, док по твр де ње го вог чу ва ња сре ће мо и у исто ри ји 
балт ских је зи ка, уп. АМ БРА ЗАС 1990: 169‒172. 
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Наше полазиште је да се током језичке еволуције, као последица 
промене језичког типа,7 архаична језичка средства не повлаче из опште 
употребе уступајући место својим функционално-семантичким конку-
рентима, већ да између живе употребе и њиховог потпуног губљења 
може да постоји период паралелног егзистирања два функционално 
конкурента средства, при чему је употреба архаичнијег средства стил-
ски маркирана (нпр. везанa је за одређену сферу употребе или постаје 
функционалностилско обележје језика унутар неког жанра). Овакав ме-
тодолошки приступ у складу је са ставовима америчког лингвисте Е. 
Корина (CORIN 1995) који заступа тезу да при синтаксичко-семантичкој 
анализи конструкције АД у словенским писменостима треба водити 
рачуна о три нивоа анализе: синтаксичком, комуникативном и стил-
ском. По речима овога аутора (CORIN 1995: 259‒260), употреба АД је 
у старословенским и раним редакцијским споменицима била снажно 
синтаксички и комуникативно мотивисана, што значи да се (претеж-
но) употребљавала у хетеросубјекатским структурама и да је, притом, 
увек исказивала позадину радње исказане управном предикацијом. 
Језичком еволуцијом, током које долази до смене номиналних средстава 
вербалним,8 његова употреба бива све мање синтаксички и комуника-
тивно, а све више стилски мотивисана. Конструкција АД постаје стил-
ски маркирана форма реченице, тј. књишко средство чешће и са већом 
семантичком разуђеношћу употребљавано у текстовима сакралног ка-
рактера, тј. постаје специјално језичко обележје сакралности језичког 
израза. То међутим не значи да се конструкција АД не среће и у тексто-
вима профаног карактера. Њу срећемо у наративним пасажима и у жан-
ровима попут записа, наративне прозе, делима научне садржине, исто-

7 Под ти по ло шком про ме ном је зи ка под ра зу ме ва мо кре та ње пра ин до е вроп ског и 
ње го вих на след ни ка од је зи ка ак тив ног ка је зи ку но ми на тив ног ти па, што је те о риј ски 
из ло же но у сле де ћим сту ди ја ма: ГАМ КРЕ ЛИД ЗЕ ‒ ИВА НОВ 1984: 308‒314; LEH MANN 1996: 
213‒233. Ово становиште као по ла зи ште у об ја шње њу је зич ких про ме на за сту па ју да-
нас мно ги лин гви сти у сво јим ис тра жи ва њи ма, уп. нпр. АМ БРА ЗАС 1990; ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 
2007в; 2008; 2010; GR KO VIĆ-MA JOR 2010. Глав ним од ли ка ма је зи ка ак тив ног ти па ве за-
ним за син так су сма тра ју се ре ла тив на ауто но ми ја ре че нич них де ло ва, по том кон гру ен-
ци ја или сла га ње као до ми нан тан вид ре че нич не ор га ни за ци је, ис ка зи ва ње се ман тич ке 
суб ор ди на ци је но ми нал ним сред стви ма и сл. Са дру ге стра не, раз вој син так сич ке тран-
зи тив но сти и гла гол ске рек ци је, ко ји по ве ћа ва ју уну тар ре че нич ну и ме ђу ре че нич ну 
ко хе зи ју, до во ди до фор ма ли за ци је су бје кат ско-об је кат ских од но са уну тар ре че ни це и 
син так сич ко-се ман тич ких од но са ме ђу су сед ним ре че ни ца, што је ка рак те ри сти ка је зи-
ка но ми на тив ног ти па (уп. ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2008: 80‒81). 

8 Сме на но ми нал них сред ста ва вер бал ним је сте јед на од ма ни фе ста ци ја по ме ну-
те ти по ло шке про ме не је зи ка, тј. по сле ди ца је на ра ста ју ће по тре бе за фор ма ли за ци јом 
су бје кат ско-об је кат ских од но са уну тар ре че ни це (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 2008; GR KO VIĆ-MA JOR 
2010).
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риографским списима итд. где је она својеврсно језичко обележје уче-
ности (уп. КУРЕШЕВИЋ 2007б). Конструкција АД, будући да се појављује 
и у оригиналним делима, а не само у преводним, током редакцијског 
периода словенске писмености, постаје карактеристика језика образо-
ваног писца. 

3. АД У ДЕЛИМА СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ ПИСМЕНОСТИ САКРАЛНОГ КА-
РАКТЕРА. Овом приликом, намера нам је да представимо све синтаксич-
ко-семантичке (3.1), морфолошке (3.2) и функционалностилске (3.3) 
карактеристике употребе АД у српској средњовековној оригиналној 
књижевности сакралног карактера, пре свега у житијима, химнограф-
ским делима, похвалним словима и др. самосталним делима, попут 
описа преноса моштију, који учествују у креирању култа светог9 како 
би указали на све битне одлике које карактеришу употребу овог стил-
ског средства у српскословенском језику високог стила. У оквиру син-
таксичко-семантичке анализе пажња ће бити усмерена на поштовање 
норме на синтаксичком, комуникативном (3.1.1) и функционалном пла-
ну (3.1.2). У оквиру морфолошке анализе обратићемо пажњу на то да 
ли су оба елемента ове конструкције у дативу, те ако нису, чиме је то 
условљено. У оквиру функционалностилске анализе указаћемо на то у 
ком типу текста се конструкција АД чешће среће (3.3.1.), као и на то да 
ли се специфичне карактеристике његове употребе могу сматрати одли-
ком стила неког писца, односно одликом стила епохе (3.3.2).

3.1. СИНТАКСИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ ОДЛИКЕ АД 

3.1.1. Употребу АД на синтаксичком плану у старословенским 
споменицима одликовало је поштовање две врсте правила: правила о 
неједнакости вршилаца радњи апсолутне конструкције и управног (фи-
нитног) глагола и правило о одсуству везника уз АД, док је на комуни-
кативном плану одликује то да се њим за разлику од истакнутости глав-
не радње исказане финитним глаголом исказује позадина пропозиције 
(LUNT 1965: 130‒131; GARDINER 1984: 136; CORIN 1995: 259‒260). У 
српскословенским текстовима сакралног карактера забележен је велики 
број примера АД чија је употреба у складу са наслеђеним обрасцима. 
Уп. примере: 

1. ����� ���	�
����� ���
��� , ����� ��
� ��������� �	��� �� 
��
� �������	� (Ж1 6/28‒29);10

9 Спи сак де ла ко ји су по слу жи ли као кор пус дат је на кра ју ра да под ИЗ ВО РИ. 
10 Уну тар овог за пи са ве ли ким сло вом се озна ча ва жа нр, арап ским бро јем кон-

крет но де ло тог жан ра, по том стра на ко ри шће ног из да ња са ко је је пре у зет при мер и на 
кра ју број ре да на тој стра ни. За пис се раз ре ша ва по гле дом на ИЗ ВО РЕ да те на кра ју ра да.
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2. �� ����	� ������ ����������� �� �������� ���� ��� �� ��-
����� �	������� �	������
� ��� ������ �� ���� ��	��� 	!�� "…# (Ж 6 
324/2‒4);

3. �	$���%�� ���	!�!��� 	��������� �&�' �$��	� � ��т! 
��	��&�'������( �	!����
)��� ���	!���
�( �	!������ �� ��$���)� 
������!�
��� � ������ �$����)� ��!�
� ������	� �	�������� � 
��	������ 	����� �	$����� �!��� 	�����	���� (Ж 7 37/5‒8). 

Међутим, употреба АД у хетеросубјекатским структурама од са-
мих почетака словенске писмености испољавала се као тенденција, а 
не као апсолутно правило (LUNT 1965: 131). Постоје истраживања која 
мотиве за употребу кореферентног АД у старословенским текстови-
ма виде у прагматичким факторима повезаним са тематским дискон-
тинуитетом субјеката или међуреченичном кохезијом (COLLINS 2004). 
Временом се проценат примера овакве употребе повећава,11 што све-
дочи о губљењу синтаксичке мотивисаности употребе АД, док се 
његова комуникативна функција ‒ исказивање позадине пропозиције 
‒ и даље чува. Сличну комуникативну функцију имали су и герунди. 
Конкуренција АД, као књишког средства, и герунда, као општесловен-
ског средства, у таутосубјекатским конструкцијама ће током времена 
довести до истискивања АД, што се јаче манифестовало у текстовима 
профаног карактера, тј. оним који су писани нижим стилом српскос-
ловенског. Међутим, у текстовима писаним вишим стилом овог језика, 
како потврђује грађа из текстова сакралног карактера, ова особеност 
употребе АД се и даље чува као специјално стилско обележје, односно 
својеврсно обележје сакралности језика. Уп. примере:

4. ��������� ���� ������ ���� �	�
���)� �	)� � ���� �	)��
�� ���� 
����� ��������� �	���. (Ж 1 14/14‒15);

5. *�����
�� �� ���� �&�'�&�'���� ���+ �	������ �% ��! ���	����� 
����. "…# �������
� �� ���� (Ж 2 50/12‒16);

6. � �� ������! ���� �������� �� ����� ����� &������ ����� �������	�' 
(Ж 3 7/1).

Употреба субординираних или координираних везника уз АД 
такође представља иновацију на синтаксичком плану у односу на 
наслеђене канонске обрасце. У споменицима српскословенске писме-
ности запажено је повећање фреквенције ових структура (уп. ГРКОВИЋ-

11 Ре зул та ти ис тра жи ва ња упо тре бе АД у ста ро сло вен ским тек сто ви ма по ка зу ју 
да је та у то а гент ни АД у њи ма за бе ле жен у 5,3% слу ча је ва (уп. STA NI SLAV 1933‒34: 13), 
док ис тра жи ва ња ре дак циј ских спо ме ни ка по твр ђу ју да се про це нат ова ко упо тре бље-
них АД у њи ма по ве ћа ва од три до пет пу та (уп. нпр. CO RIN 1995: 276; ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 
1997: 29, 33; КУ РЕ ШЕ ВИЋ 2006: 105; ДРА ГИН 2007: 268, 276).
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МЕЈЏОР 1997: 36; КУРЕШЕВИЋ 2006: 105‒106) у односу на старословен-
ски, где су овакви случајеви забележени у веома малом броју приме-
ра.12 Употреба субординираних везника израз је унутарјезичке потребе 
за прецизирањем семантике конструкције (STANISLAV 1933‒34: 22‒23), 
док употреба координираних везника између апсолутне конструкције 
и финитног глагола представља појаву која сигнализује извесну само-
сталност ове партиципске конструкције. Забележена појава се сматра 
трагом старине у којој се крије ранији паратактички карактер рече-
ничне структуре (ПОТЕБНЯ 1958: 188‒191; ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2003: 31). У 
највећем броју случајева примери употребе конструкције АД са финит-
ним глаголом спојеним помоћу везника и интерпретирају се независном 
реченицом, док је ретко могућа и њихова двострука интерпретација: не-
зависном и адвербијалном временском реченицом (уп. РЕМНЁВА 2003: 
57; КУРЕШЕВИЋ 2006: 50, 79). Уп. примере: 

а) АД са субординираним везницима:
7. Временско значење могло је да се прецизира везником ����: 

���� � ��������� �������� ��� �	��� ��������� ��	��� ����������-
�� � ����������е (Ж 6 296/9‒11).

8. Узрочно значење могло је да се прецизира везницима ��� или 
������: � �&�'���� ���� � ��&�' �� ��"�#�"�]�! ���������������+ ��� 
������� �����&��' 	��� ���	�����)� �� ����� �	�����!�)� (Ж 5 
35б/11‒16); � ������ �������� �����&,' ����"�]� �"�]�������� 
��
�"�#� ���"�]	!���� �� ���� ���	��� � �����+ (Ж 5 81a/4‒7).

9. Допусно значење могло је да се прецизира везником ��� �: 
��� +++ ����!�������� .&	�'�&�'��( ����� � ��� � �� ������ �� ������ 
&+++�	�+++ ���!
��% ��' (Ж 2 54/5‒6). 

10. Значење поредбене/начинске реченице такође је могло да се 
прецизира везником ���: ��� )�����+ ��� ���,  ���, ��+ ���� � 
"�#�, ��� �	��!��!+ (Х 5 65/37). 

11. Функција допунске реченице такође је могла да се прецизира 
везником ���: �	��	! ����� ���� �����!���( ��� .	����� �	����-
���� ������� ������ ���������� +++ (Ж 4 186/ 13‒14). 

б) АД са координираним везницима:

12 J. Ста ни слав (STA NI SLAV 1933‒34: 22‒23) је за бе ле жио све га 11 при ме ра у ко ји ма 
је уз АД у ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма упо тре бљен суб ор ди ни ра ни ве зник, при че му 
је нај че шће по ја вљи вао као мар кер узроч ног зна че ња, док при ме ре упо тре бе ве зни ка и 
из ме ђу АД и њој управ не пре ди ка ци је не на во ди. Та кве по твр де, ме ђу тим, сре ће мо код 
Р. Ве чер ке (VE ČER KA 1961: 50).
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12. ����������
��� �� ���+ � �� ���!�� ������� �������� � ���	�( 
� ���� ����	�� ����������)� ��� ����( � ����� ��� �����+ (Ж 1 
7/34‒35);

13. � ������ ���� ��	�  �	������ ��� �� ���( � ���	����� 	���� 
�������	����� ����������( � �� ���� �	����� ����� 	��� �� ��	� � 
����� ������ ���������( 	��� (Ж 4 217/25‒28);

14. � �������&�' �����&�' �������&�' ����&�'+ � �� ��&�' �������
� 
(Ж 7 38/21). 

Описане иновације у употреби АД, будући да нису забележене 
само у текстовима српске, већ и у текстовима руске редакције (уп. РЕМ-
НЁВА 1989), треба сматрати изонормом црквенословенског језика. 

3.1.2. Према канонским обрасцима АД представља једно од номи-
налних средстава којима се, у складу са налазима језичке типологије, 
исказивало значење хипотактичких односа. Будући да се у основи ове 
конструкције налазе партиципи (и то првенствено активни) чија је 
инваријантна семантика исказивање релативних временских односа, не 
зачуђује чињеница да се овом конструкцијом у старословенском језику 
најчешће исказивало значење темпоралне детерминације, док су остала 
адвербијална значења (узрока, услова, допуштања и сл.), контекстуал-
но условљена, потврђена у мањем броју случајева (STANISLAV 1933‒34: 
9‒10; VEČERKA 1961: 47‒48).

У редакцијском периоду црквенословенске писмености потврђено 
је ширење опсега употребе ове конструкције ‒ она је поред адвербијалне 
функције забележена и у функцији допуне глагола, функцији адноми-
налне детерминације, као и у функцији независне реченице (Уп. РЕМНËВА 
2003: 159‒160; ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2006; КУРЕШЕВИЋ 2006: 101). Ширење 
опсега реализационих могућности ове конструкције представља такође 
изонорму црквенословенског језика и одлика је текстова писаних 
његовом вишом стилском варијантом, док супротна појава, сужење 
поље употребе ове конструкције, може да указује на нижу функционал-
ностилску реализацију српскословенског језика.

Највеће одступање на функционалном плану у односу на на-
слеђено старословенско стање представљају случајеви употребе АД у 
значењу независне реченице. Овакви примери поред тога што указују 
да АД више није средство за исказивање зависног адвербијалног одно-
са указују такође и на неутрализацију његове комуникативне функције 
‒ то више није средство за исказивање позадине пропозиције. Овиме се 
доказује да је конструкција АД у редакцијским писменостима постала 
стилски маркирана варијанта реченице у односу на стилску неутрал-
ност финитне реченице, радо употребљевана у текстовима наративног 
карактера као својеврсно обележје сакралности књижевног језика. 
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Независним АД могле су да се именују конкретне радње које су 
заузимале било позицију предиката просте реченице, било позицију 
управне предикације унутар зависносложеног реченичног комплекса 
(уп. доле примере бр. 15 и 16) или предикације које су међусобно биле у 
координираном односу (уп. доле примере бр. 17, 18 и 19), а могле су да 
се именују и радње којима се иконички представљао след догађаја у вре-
мену (уп. доле примере бр. 20 и 21). Како у овим случајевима АД, чија 
је употреба синтаксички и комуникативно немотивисана, представља 
стилски маркирану форму реченице, није редак случај да при таквом 
структурирању реченице често изостаје и финитни глагол.

15. � ��� �)����, ��������,( �� ��	������ �	!��������� � ���������� 
����,����� "…# ��������� /���	� �	!����� �� ��������� ������� ��-
���� +++ (П 5 363/29‒364/3);

16. �	!������ % ��������� ,� �!�� �$ ����!� �����! �$���!�
��, 
�$ �"��#�"�#�������&�' 0��1����( ��� !
� �������� ����� 
�	����������� ���!�� �"��#��� �	���!�
)� �� ����� 	���. (ПМ 3 
130/ 9‒12);

17. 2��,�
, �� �	!���� ������ ����������, ��� 3�43 �!�"�#+ �$ 
�	$���! � �	!����� ����!���� �� ���	!���� �$ �$�	���+ ��� �$�!�� 
��	��$+ � �!���� ��� �&�'��	������ �$��	$������� ����)��� 
�$ �&�'���!	)� � ������!. (Ж 1 154/18); 

18. �� ���%��� �� �$ ��	��!������ �� �&�'���, �$�	$�� �&�'	���, 
�� � �	���,+ �� �&�'���, �� �� �$�	$�� �����+ (Х 6 116/18‒20); 

19. �$ ������ �	!���� ��( ������� �� ������ ��� �&�' �	��� 
�	����"�#����� ��� ,�( �$�)� ���!�� �!�!�� �&�' ���)��� � 
�&�' ������������)�� �� �����&�'� (ПМ 3 131/10‒12); 

20. 	��������� ��� ��
�� �� ���! �� 	�����( � ���� �	)��
�� 
������ �	����)� ��������� ����!���� ����� ������ �!��( �	)��� 
�������� ������� �������� �	����( � �������� ���� ��������� ����� 
������( � �5	��� ��� ������ � �	���� �	����)� �	) ��
�� ����  (Ж 1 
14/9‒13);

21. ����� ��� �	!
�&�'
�� �	!���� � �	�������� ��!	��
�� 
�� ������ � �������
���( 6������ 7���� $��	%����� ����-
���
�� �� �"�#	&�'���&�' � �	$������ �	!��! ����������� � �	��� 
��� �	!�������( �$ �	!���� �	�
�&�'+ (Ж 7 35/9‒12). 

3.2. МОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ АД
Из досадашњег прегледа употреба АД у српскословенским тек-

стовима обележених сакралношћу свог садржаја видело се да је његова 
употреба у њима била снажно стилски мотивисана. Притом треба 
истаћи да су писци, упркос књишком карактеру ове конструкције, води-
ли рачуна о њеној формалној страни. У текстовима сакралног карактера 
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веома ретко је забележена нека формална грешка приликом употребе 
АД. То је бивало стога што се и само писање сматрало светим чином, 
те би огрешење о формалну страну тог језика значило грех пред Бо-
гом. Но, понека грашка при употреби ове конструкције на формалном 
плану потврђује њен књишки карактер. Грешка се могла испољити у 
неадекватној употреби падежа једног од елемената конструкције (уп. 
пример бр. 22) или пак у неадекватној конгруенцији чланова синтагме 
који чине конструкцију АД (уп. пример бр. 23).

22. ���� ��� �"�#������� �$ ����	! �������� � �	"��#�� "���#�� �����,( 
��� �"�#�� �	��������� �� ( �"�#�� 	��� ��� �$ ����	�� �$ ���, 
�	�������( … (Ж 7 31/29‒31);

23. ���� �� ����!������ �	!���� ����������,���� �	�%���� ������ 
� ����� ��	����� ������� �� �	���� ��� �����!	����� ������, 
8��	%� )�  � ����� ��� �������� /���	�� ���� ����!�)� ������ 
� ���������� �������!+ (ПМ 2 118/4‒8).

Од случајних огрешења о формалну страну конструкције тре-
ба разликовати оне које су донекле имале системски карактер, будући 
да су настале интерференцијом са номинативом апсолутним, цртом 
општесловенског каракатера. Реч је о конструкцији АД унутар које је 
партиципска компонента употребљена у облику номинатива, а која је 
одликовала текстове писане нижим стилом српскословенског језика.13 

3.3. ФУНКЦИОНАЛНОСТИЛСКЕ ОДЛИКЕ АД
3.3.1. Истраживањима функционалностилских одлика АД у 

делима српске средњовековне писмености (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1997: 
36; КУРЕШЕВИЋ 2006: 102‒103; 2007: 444) утврђено је да је његова 
реализација поред сфере употребе снажно била условљена и 
типологијом текста. Конструкција АД била је наративно средство 
радо и често употребљавано у сакралним текстовима прозног карак-
тера (нпр. у житијима и описима преноса моштију, као самосталним 
делима). Управо је оваква природа АД условила његову веома ниску 
фреквенцију појављивања у поетским или прелазним жанровима (нпр. 
у химнографским делима или у похвалама), иако су то дела изразито са-
кралног карактера. Спорадична употреба АД и у овим делима би се пре 
могла приписати језичком стилу појединих писаца у којем се огледа и 
стил епохе, него језичким одликама тог функционалног стила.14 Употре-
бу конструкције АД срећемо у оним химнографским и панегиричким 
делима који се приписују Димитрију Кантакузину и другим писцима 

13 Ви ше о овој фор мал ној ино ва ци ји у кон струк ци ји АД, о узро ци ма ње ног по ја-
вљи ва ња и функ ци о нал но стил ској усло вље но сти упо тре бе, в. у КУ РЕ ШЕ ВИЋ 2007б.

14 Исто за па жње из но си и Ј. Гр ко вић-Меј џор (1997: 36).
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ресавске епохе српскословенске писмености. Уп. горенаведене примере 
бр. 10 и 18, као и следеће:

24. �$ ���� � �������� ������ �"��#�"�#����� � �$���, �� �$���� 
�&�' �!�� �&�'������� �� � �$ .&	���)��� ��� (П 3 85/25‒26);

25. 9�( 	���( ����� � �� ��
��� �����!�
� �	���������� ����)� � 
���� ������ � ) � �����!�
��( �� ��� ��������� � ��!����� �-
������ ���� �!���� …(П 4 309/9‒11).

3.3.2. Поједине дистрибутивне карактеристике његове употребе 
у сакралним текстовима прозног карактера условљене су индивиду-
алним склоностима аутора у којем се одражава стил културног круга 
у којем ствара и(ли) стил одређене епохе. Реч је о употреби неколико 
конструкција АД у низу који могу да имају различиту функцију или су 
употребљени у фунцији независне реченице на месту финитног глаго-
ла, чиме се такође потврђује да АД представља стилски маркирану фор-
му реченице. Овакве структуре се срећу и у језику писаца рашке епохе, 
нпр. у језику Светог Саве или Доментијана (уп. гореневедени пример бр. 
17 и доленаведени пример бр. 26), али се као посебно стилско обележје 
фреквенцијски издвајају у језику писаца ресавске епохе који припадају 
истом културном кругу, као једна од одлика тада владајућег стила писања, 
тзв. плетенија словес, као нпр. у језику Димитрија Кантакузина и Вла-
дислава Граматика15 (уп. доленаведене примере бр. 27 и 28).

26. � 	���	� �����! � ����! ����! ���
� � ������� ����( � ����� 
��������� �	��� ��������� �	!���������( � ����� �	������� 
������� ��	� (Ж 4 335/19‒22);

27. �!��"�#  ��� �� ������� �	!
&�'"�#$
��� � �	!���������� 
���� �&�'�&�'�!����)��� ������ �������� �� �	����( �"�#������� 
�&����'��( ���	������ ����� �	$������ �	������ ��5��	�( 
����	 % ������ �	���� )��	$����� �$ ��� ������ � �	!
$�
, 	!��� 
� �	����)����� ������ ��� �	$��( ��� �$ 9�	��)�( ��! ��!������ 
��	��� (Ж 7 34/11‒15);

28. �	!���� �� �� ���� ����
$"�# &�'
�� ,� �� ����� � ����-
���� ���� �	!�������� � ���!���)��� �� �	&!'�&�'"�#&�'���� 
	��� �$�!������ �� ( 8	���%�� �	!���� �)� � ���	!�!�������� 
� �$��	��� ���"�#�� ���� �$�$������ 	���( ��	� 
�$�"�#�����$ "…# 	������ "…# (ПМ 3 125/5‒8).

15 Обо ји ца се ве зу ју за Но во Бр до, ве ли ко ру дар ско, тр го вач ко и кул тур но сре ди-
ште срп ске пи сме но сти XV ве ка (уп. БОГ ДА НО ВИЋ 1991: 224‒229). За је зик ових пи са ца 
је утвр ђе но да је он из у зет но ви со ког сти ла, те да он на син так сич ком пла ну „вр ви од 
те шких кон струк ци ја” на ста лих по сред ним или не по сред ним ути ца јем  грч ког је зи ка, 
на осно ву че га се њи хов је зик сма тра узор ним обра сцем сти ла зва ног „пле те ни је сло-
вес” (ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР 1993: 20‒21, 26‒27).
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4. ЗАКЉУЧАК. Анализом употребе АД у српскословенским оригинал-
ним текстовима сакралног карактера уочене су синтаксичке и семантичке 
иновације у употреби АД у односу на постојеће канонске обрасце, до 
којих је довела унутрашња динамика развоја овог језика. Оне сведоче о 
томе да је АД, некада живо синтаксичко средство за исказивање семан-
тичке субординације, изгубивши системску мотивацију за своју употребу 
услед промене језичког типа, у сакралном типу културе постао обележје 
узвишеног језичкостилског израза. Будући да су ове иновације заједничке 
свим редакцијама црквенословенског језика, њих треба сматрати изонор-
мом тог језика. Функција и статус коју су текстови сакралног карактера 
имали у средњовековном друштву спречавала је продор црта из вернаку-
лара, те у њима ретко срећемо огрешење о норму на формалном плану. 
Анализа употребе АД у овим текстовима на функционалностилском пла-
ну показала је да АД представља стилско средство карактеристично за 
дела наративног карактера, као што су нпр. хагиографије или описи пре-
носа моштију као самостална дела. Његова спорадична употреба и у жан-
ровима поетског (нпр. у химнографским делима) или прелазног карак-
тера (нпр. у панегиричкој литератури) пре се може приписати језичком 
стилу неког писца као обележје његове учености16 него функционално-
стилском обележју овог типа текста. На овом нивоу анализе такође је уо-
чено да је на његову конкретну реализацију у тексту у великој мери ути-
цао и стил епохе (тзв. плетеније словес) који се одликовао склоношћу ка 
пренаглашеној употреби књишких црта. Одлике овог стила препознајемо 
у језику појединих писаца који су стварали у оквиру истог културног сре-
дишта током ресавске епохе српске средњовековне писмености, као што 
су нпр. Димитрије Кантакузин и Владислав Граматик. 

На основу наведених синтаксичко-семантичких и функцио-
налностилских одлика употребe АД у оригиналним делима српске 
средњовековној писмености сакралног карактера може се закључити 
да је ова конструкција изгубивши своју синтаксичку и комуникативну 
мотивацију постала књишко средство, стилски маркирано, чији се праг-
матички потенцијал испољавао у две вредности: као одлика сакрално-
сти средњовековног књижевног језика, али и као одлика учености пис-
ца (што је у духу средњовековља подразумевало језик духовништва). 
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Зорица Никитовић

ТЕОЛОШКЕ И ПОЕТОЛОШКЕ ОСНОВЕ
СЕМАНТИЧКОГ ПОЉА РАДОВАЊА У ДУХУ СВЕТОМ

Циљ овог рада је да укаже на тијесну испреплетеност односно нераздјељиво 
јединство одређених поетских и богословских начела којa се преплићу кроз језик 
српских средњовјековних житија, у овом раду Доментијановог Житија Светог 
Саве. На примјеру одабраних фреквентних лексема полисемичне структуре 
које образују семантичко поље радовања у Духу Светом: radovati se, veseliti 

se, nasladiti se, bogatiti, radostq, vesseliE, sladostq, истраживање ће показати како 
је средњовјековни писац-монах, градећи „умјетничку духовну повијест” свога 
времена, истовремено градио семантички вишеслојан садржај ријечи општег 
лексичког фонда српскословенског језика.

Кључне ријечи: српскословенски језик, пјеснички језик, средњовјековна 
поетика, теологија, лексика, семантичко поље, православна естетика.

1. УВОД. Дијахронијска проучавања сакралних језика, како је 
то примјерено методологији лингвистичких истраживања, углав-
ном се базирају на истраживању граматичких система. У овом раду 
покушаћемо да укажемо на неке специфичне захтјеве које пред сав-
ременог истраживача поставља књижевно дјело сакралне тематике 
написано српскословенским језиком високог стила. Могућност унеко-
лико новог приступа истраживању сакралног језика средњовјековља 
омогућава развој православне естетике (естетике аскетизма),1 научне 
дисциплине која је свој изразит развој протеклих деценија имала код 
Руса (в. БИЧКОВ 1977; 2010). У српској средини православна естетичка 
мисао своје научно утемељење дугује ђакону М. Лазићу (в. 1994; 1997; 
2007; 2008), чије научно дјело потврђује да није могуће вршити лек-
сичка и семантичка истраживања језичког корпуса сакралне семантике 

1 Поједностављено речено, према средњовјековном хришћанским критеријумима 
поимања љепоте, лијепо и прекрасно може бити само оно што је морално и духовно 
лијепо, што води спасењу. О категоријама средњовјековне културе и рановизантијској 
поетици поред В. Бичкова, такође в. АВЕРИНЦЕВ 1982; ГУРЕВИЧ 1984. 
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без увида у естетичка начела средњег вијека. Ситуација са пјесничким 
језиком усложњена је због нераскидиве повезаности средњовјековне 
поетике са теологијом, што додатно усложњава проучавање језика у 
функцији грађења специфичне умјетничке творевине која, самим тим 
што је умјетничка, слика и апстрахује један виши ниво спознаје. Стога 
„способност научног синтетичког мишљења и модерног апстраховања 
ваља схватити као чин стваралачког духа и нових облика духовности 
која споменике прошлости посматра из разних углова, а све то у циљу 
откривања истине као живота, који није статичан и непокретан” (ЛАЗИЋ 
1994: 48).

Рад полази од претпоставке да су значења ријечи вишестру-
ко условљена – и књижевном епохом у којој је дјело настало, и 
књижевним жанром, те конкретним језичким контекстом у којем се 
лексема семантички реализује, будући да се цјелина значења остварује 
у органском прожимању појединих значења у тексту са цјеловитим 
контекстом. „Док значења ријечи у већини језичких структура које 
не припадају књижевном дјелу сазнајемо у њиховом синтагматском 
низу разумевајући их сукцесивно, једно за другим, и обједињавајући 
их на тај начин у семантичку цјелину, дотле значења језичких струк-
тура у књижевном дјелу разумијевамо једино у складу са значењем 
цјелине дјела, откривајући сложене и укрштене односе унутар његове 
цјеловите структуре” (ЛЕШИЋ 2011: 116). Осим тога, разлика између 
дискурзивног и пјесничког говора показује се прије свега у функцији 
контекста. Код дискурзивног говора контекст има само функционал-
ни, једносмјеран карактер док у пјесничкој структури контекст има и 
органски а не само функционалан карактер (КОЉЕВИЋ 1967: 129‒130). 
Сумирајући истраживања водећих лингвиста шездесетих година, 
З. Лешић закључује да се значење ријечи не остварује само по себи, 
њеном употребом, већ у низу концентричних кругова који се непреста-
но проширују, чиме се сусрећемо „са продуженом контекстуализацијом 
чињеница, са контекстом унутар контекста, од којих је сваки функција 
и орган већег контекста, а сви заједно припадају ономе што би се могло 
назвати контекстом културе” (FIRTH 1957: 32)2.

2. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА. „С обзиром на чињеницу да је 
лексички ниво најважнија компонента језичке организације стилова 
и жанрова унутар сакралног функционалностилског комплекса, чији 
се елементи одликују специфичном семантиком” (КОНЧАРЕВИЋ 2011: 
179), предмет овог истраживања биће лексика обједињена архисемом 

2 Цитирано према: ЛЕШИЋ 2011: 116. 
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радовања у Духу Светом. Будући да се „теолингвистика3 још увек на-
лази у етапи свога појмовно-терминолошког и теоријско-методолошког 
конституисања” (КОНЧАРЕВИЋ 2007: 75), у овом раду покушаћемо да 
укажемо на поетолошке и теолошке основе проучавања лексике са-
кралног значења, у овом случају лексике која образује семантичко 
поље радовања у Духу Светом. Тек сагледавањем поетолошко-теолош-
ке основе на којој је изграђена оригинална језичка творевина српске 
хагиографије средњег вијека могуће је у даљим истраживањима при-
ступити широј и свеобухватнијој анализи лексичке семантике. По 
теорији семантичких поља, свака ријеч добија тачно и диференцијално 
значење тек унутар семантички обједињеног скупа ријечи којем припа-
да у датом историјском тренутку.4 Опис лексике историјског раздобља 
подразумијева спрегу синхронијске и дијахронијске перспективе. 
Дијахронијски аспект огледа се у чињеници што описујемо прошло, 
док приказивање значења лексике у синхронијском пресјеку пјесничког 
стила 13. стољећа подразумијева ограничено језичко раздобље што је 
заправо синхрони одраз дијахронијских промјена које су лексику до 
тада захватиле5 (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2007: 349; RAFFAELLI 2009: 84).

Након другог поглавља и осврта на функцију и значај писања у 
средњем вијеку, у којем се поетолошка и теолошка раван међусобно 
преплићу, у трећем дијелу рада биће приказане лексеме које су 
обједињене архисемом живљења и радовања у Духу Светом, те контек-
сти у којима се семантички реализују. „Православни доживљај духовног 
живота, и отуда духовности, одувек је значио и значи живот који извире 
од Светог и Животворног Духа Божијег, живот и живљење са Духом 
Светим и Духом Светим, једном Речју – живот верних у Христу кроз 
Духа Светога, а то је живот у свакој пуноћи божанској и богочовечанској 
(ср. Еф.3,19; 4,13; Јн. 1,16; 10,10; Кол. 3,9)” (ЕП. АТАНАСИЈЕ 2004: 108).

3 Теолингвистика се на данашњем стадијуму свога развоја најјезгровитије може 
дефинисати као лингвистичка дисциплина чије је извориште у интеракцији језика и 
духовности и чији предмет истраживања представљају манифестације духовности које 
су нашле свој израз и одраз у језику (КОНЧАРЕВИЋ 2007: 74). O развоју ове, у нашој 
средини релативно нове, научне дисциплине у русистици в. КОНЧАРЕВИЋ 2011а). 

4 Творац ове теорије (мада не и термина семантичко поље) која је имала низ 
сљедбеника јесте Ј. Тријер (1931), који је своје учење о лексичко-семантичким пољима 
први поставио на структуралну основу. Теорија семантичких поља била је и остала 
једна од најзначајнијих семантичких теорија прошлог вијека, што потврђује податак да 
преко хиљаду радова у самом наслову има термин семантичко поље, исп. ЩУР 1976: 19.

5 Слажемо се са мишљењем Ј. Грковић-Мејџор да су синхронија и дијахронија 
„два вештачки раздвојена лица истог феномена”. „Јер садашње језичко стање само је до 
сада крајња тачка једног дуготрајног процеса (2007: 361). 
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Лексика која је предмет овог истраживања одликује се полисе-
мичном структуром и ван сакралног контекста означава апстрактне 
појмове чији је семантички садржај другачији од оног који дате лек-
семе имају унутар сакралног стила. Примјери на којима је базирано 
истраживање ексцерпирани су из Доментијановог Житија Светог 
Саве.6 Разлог што смо се опредијелили за ово житије лежи у високој 
умјетничкој вриједности самог књижевног дјела јер се Доментијаново 
дјело одликује необичном унутрашњом сложеношћу која проистиче 
из испреплетености наративних партија с реторским и поетским. По 
ријечима Ј. Деретића, садржином и формалним обиљежјима, ово житије 
је енциклопедија наше духовне књижевности средњег вијека. „Сва та 
својства учинила су Живот Светог Саве најсложенијим делом наше 
књижевности и уједно нашим најпотпунијим и најдубљим изразом 
духовности, источног, византијско-православног хришћанства” (1997: 
330). Осим тога, српскословенски језик, кроз дјела средњовјековних 
писаца исихаиста, изградио је теолошку и мистичку терминологију која 
врхуни у Доментијановим дјелима.

3. ПИСАЊЕ КАО АСКЕЗА. Писање jе у средњем вијеку било подвиг, 
велик и свет.7 Од словенских Првоучитеља, који су утемељили словен-
ско слово и предали га Цркви у старање, кроз вијекове се на словен-
ским просторима проносила и ширила ријеч Божија и величала сакрал-
на стварност људског духа. Језик је бивао исти – канонски, али кроз 
српску средњовјековну књижевност пројављивало се и то другачије. 
Властити пишчев доживљај, његова снажна емоција према Богу и 
Светитељу, уобличавали су се у ријеч нову, другачију и свијетлу, ријеч 
која има поетску снагу да код читаоца (или слушаоца) пробуди душу 
за Бога и изазове богочежњу. Написана или појана, ријеч као основно 
изражајно средство и прозног и поетског жанра, постајала је на тај на-
чин „со језика” и „саће меда”. Према ријечима Д. Богдановића, не само 
да је ријеч и писана ријеч посебно, заузимала важно, могло би се рећи 
и главно мјесто у култном животу, она је и сама на извјестан начин по-
стала предмет култа. „Човек који је писао са једним осећањем метафи-
зичке одговорности за сваку реч коју напише, писао је дубоко уверен, 
да већ самим тим служи службу Богу, Логосу, да тиме учествује као 
„садејственик” у великој мистерији спасења којом је Бог обавио људски 

6 Што не значи да лексеме које су предмет истраживања сакрална значења 
остварују само код Доментијана. Напротив, ријеч је о лексемама које исту семантику 
имају и у житијима Данила II, Теодосија, Светог Саве, и др., односно у свеукупном 
сакралном дискурсу средњег вијека. 

7 Писало се у скрипторијима, келијама, простору поред олтара, чак и у самом 
олтару.
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род. Зато се у писању видео подвиг, облик литургије” (1991: 51), из чега 
проистиче да је писање „светих” ријечи својеврстан подвиг, аскеза и то 
не само као средство усавршавања у духовности и богопознању већ и 
као „медијум њеног испољавања”. „Писање и сликање, у црквеној кул-
тури, истовремено је и врста аскезе: уметниково духовно подвизавање, 
узрастање до виших сфера духовне егзистенције у којима вечно 
бивствује светитељ чије се житије пише или чији се лик осликава”8 
(РАДУЛОВИЋ 2008: 45). Функција житија јесте стварање или ширење кул-
та одређеног лица при чему је култ „жива успомена на чињеницу једног 
моралног преображаја, једне успеле реализације Христових запове-
сти и јеванђелских идеала” (БОГДАНОВИЋ 1991: 63). Мисија књижевног 
дјела у средњем вијеку била је, дакле, и етичка и естетичка, како каже 
средњовјековни писац, „да подстакне ка врлини, да велике повијести 
узбуде срце наше ка исправљању живота, да узвесели ум, душу и срце 
читаоца а поетички задатак „умјетничке духовне повијести”, како га је 
почетком 14. в. образложио Јефтимије Трновски, био је ‘да носи гомилу 
радости послушним душама и лако одбацује и одагна читав облак печа-
ли’” (ЛЕТИЋ 2009: 49).

Ипак, књижевни теоретичари упозоравају да „књижевно дело 
није сводиво само на одређену књижевну технику, нити је истовет-
но са оним духовним, животним и друштвеним процесима које је 
могуће идентификовати као дух једне културе или епохе имплициран у 
књижевном тексту...Уметничка духовност испољава се у једновременој 
јединствености, сједињености са владајућим духом времена или на 
супротстављености том духу” (РАДУЛОВИЋ 1998: 101). То транскултурно 
и надисторијско зрачење дјела проистиче из унутарње форме и значења 
књижевног текста, из његовог језика9 (РАДУЛОВИЋ 1998: 103). Језик старе 
српске књижевности располагао је великим могућностима изражавања, 
којима се у пуној мјери остваривала норма византијске поетике и 
пјесничког канона. Посебан значај заузимале су, како је већ у литера-
тури истицано, сложенице на лексичкој, а партиципи на синтаксичкој 
равни (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2007: 452). Сложеницама је не само у виду калка 
пресликан фонд грчких сложеница високе експресивности него је лек-
сички систем српскословенског језика обогаћен новим, оригиналним 
сложеницама поетско-богословске семантике (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2007; 

8 „Уметност по својој природи афирмише етички релативизам...У црквеном 
уметничком делу морални коректив функционише на један, у модерном на другачији 
начин” (в: РАДУЛОВИЋ 2008: 42‒43).

9 Пјеснички канон средњег вијека разликује се од књижевних и естетских закона 
каснијих епоха истичући у први план оно што је опште и универзално, оно што је у 
функцији циљева који, према данашњим схватањима, нису умјетнички (БОГДАНОВИЋ 1991: 
63). О елементима структуре књижевног дјела са теолошког аспекта в. РАДУЛОВИЋ 1998. 
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НИКИТОВИЋ: 2010), док су партиципске конструкције10 стилу српске 
књижевности дале изванредну збијеност, приповиједању удвојиле сна-
гу а пјесништву пружиле знатно већу могућност репродуковања пса-
ламског и византијског химнографског ритма, па чак и саме мелодије 
текста (БОГДАНОВИЋ 1991: 44).

4. НЕДОСТАТНОСТ РИЈЕЧИ. На трагу спознаје о значају ријечи као 
једног од инструмената у Домостроју спасења тешко је заобићи фе-
номен неизрецивог, коме је у средњовјековној књижевности сакрал-
ног карактера дат значајан простор. Кроз српска средњовјековна 
житија, аналогно ставу о апофатичности11 знања, често се наглашава да 
одређени феномени православне духовности не могу бити у свој својој 
семантичкој пуноћи исказиви ријечима, како при номинацији, тако и 
у перцепцији читаоца односно слушаоца. Због тога средњовјековни 
писац потенцира пасивне партиципе претерита и презента у функцији 
атрибута како би исказао обје тајне – и тајну стварања слова као и 
тајну препознавања слова Божијег изречену кроз писца као инстру-
мент Божијег надахнућа.12 Два краја тог процеса означена су ријечима 
neizre;enq и nedomQslimq. Примјери показују да лексеме које су детерми-
нисане појмовима неизрецивог и неспознатљивог, у најширем значењу, 
припадају семантичком пољу сакралног: милосрђе, радост, весеље, 
слава, Бог, чуда, промисао, тајне Божије итд. Појмови исказани име-

10 О функцији партиципа у српској средњовјековној књижевности исп. ГРКОВИЋ-
МЕЈЏОР 2007: 231‒259; 2010; 2012; КУРЕШЕВИЋ 2007: 429‒447, и тамо наведеној литера-
тури. 

11 О апофатичком и катафатичком богословљу в. БРИЈА 1977: 14‒16; ЕНЦИКЛОПЕДИЈА 
ПРАВОСЛАВЉА I, 2001.

12 Највише што писац може у том смислу постићи јесте дар ријечи као један 
од дарова Божијих који он и моли од Господа. „Аутор прозног жанра, приповједач у 
инвокацији тражи ријеч јасну и разумну да би како треба испричао, док аутор-појац у 
поетском жанру, тражи огњенадахнути језик и слаткоречиве усне да би достојно појао 
боголепне песме” (ЛЕТИЋ 2009: 51). Потребно је истаћи да жанрови у средњем вијеку, 
односно књижевни родови поезија и проза, нису одвојени у данашњем смислу ријечи и 
да долази до преплитања жанрова – прозна епска прича и лирски доживљај се прожимају 
и допуњавају. 

Не треба заборављати да је језик средњовјековне књижевности, прије свега 
другог, био у функцији спасења, о чему су свједочанство оставили бројни писци унутар 
круга Slavia Orthodoxa, а на шта, у новије вријеме, подсјећа Д. Дојчиновић: „Језички 
трактати којима је утемељење ‘научно’ а не спасењско тако су могли настати унутар 
круга Pax Latina, као што је и западна умјетност имала задатак да пружи исјечак 
стварности, док је византијска нудила предукус вјечности. Тек са тог становишта 
могуће је правилно разумјети мотивисаност средњовјековних писаца да проговоре о 
језику” (2013). 
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нима које оне детерминишу неспознатљиви су људском уму, посебно 
кад писац медоточним ријечима слика Царство будућег вијека у коме 
ће Господ своје „мало стадо”, за пређени уски пут земаљски, наградити 
неслућеним добрима „која око не видје и ухо не чу”.

neizre;enq (33)13

priimi me neizre;enQmq milosrqdiEmq svoimq Б 128;14 l}be[tiimq Ego 
i tvore[tiimq vol} Ego velika radostq boudetq neizre;ena i pryvy;qna 
E/e radosti nikqto/e nikoli/e ne slQ[a ni vidy otq ;lovykq Б 143; 
beskonq;qnQE vykQ veseliti se radosti} neizre;enou Б 176; tvoimq promQslomq 
neizre;enQimq Б 196; vqsou l}bovq srqdq;qnou kq nEmou imyE vq svytloi 
dou[I svoEi sladostq neizre;eno} i pohvalou nebesqnou} imyE vq bogol}-
bivymq EzQcy svoEmq Б 265; i ta vidyvq divqna iyq davna i neizre;ena 
bo/i] promi[lEni] i ;oudesi oudivivq se i douha sveta isplqnivq se i 
radosti nedomQslimQE Б 275; sila bo/i] velika i neizre;ena ;oudesa Ego 
Б 337.

nedomQslimq  (13)
nedomQslimQE /e tainQ bo/iE ne domQ[l]sta Б 121; vqsegda svytlostq 
beskonq;qna i radostq nedomQslima vami Б 144; da i tQ nedomQslimou} 
radostq priime[i o ;edy svoEmq ]ko/e i]kovq o iosify da i azq tako/de 
nasla/dou se tvoEE svetQE l}bqve Б 150; ]ko dve mlqnii blista}[ti 
na vqstocy i zapadqnomou svoEmou otq;qstvou bo/qstvqnou i nedomQslimou} 
sladostq nose[i Б 192; nikogda/e ne ostavi roukQ Ego prazqdqnQ za l}bovq 
}/e imaa[e na ;rqnqcihq i na oubogQihq nykakou nedomQslimou} l}bovq Б 
279; vessel] i sladosti nedomQslimQe isqplqni[e srqdqca Б 301.

Из наведених примјера проистиче да језик сам по себи није 
довољан за познање истине „јер чак ни ријеч Господња није имала 
моћ да људе обраћа Богу и рађа вјеру у души”. У тренутку кад човјек 
чује риjеч Божју потребно је и посебно просвјетљење које отвара очи 
ума за прихватање и разумијевање истине или искуства истине управо 
зато што ријеч сама по себи нема стваралачко освећујућу моћ15 (ПАПА-
ДОПУЛОС 1998: 29). Апостол Петар својим слушаоцима поручује да их 

13 Број означава колико пута се ријеч понавља у Житију. 
14 У раду је коришћено електронско издање Доментијанових Житија, в. ИЗВОРИ. 
15 „Дело просвећења врши Дух Свети у сарадњи са самим човеком. Господом 

установљена евхаристија савршава се и Духом Светим управо зато што реч сама по 
себи нема стваралачко-освећујућу моћ, и стога се тражи посебно дејство Духа Светога. 
Од пресудног је значаја да овде, у божанској евхаристији, нису довољне речи Божије 
којима је и установљена, јер: „истинска сила Божија није у речима” (Мат. 26,27‒29; Мк. 
14,22‒24; Лк. 22,19‒20), (ПАПАДОПУЛОС 1998: 29). 
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није учио ријечима, није им преносио ријечи него „силу и присуство 
Христа” (2Пет. 1,16). Ово теолошко становиште унеколико се подуда-
ра са лингвистичким, јер значење ријечи не зависи само од контекста 
у коме се лексема семантички реализује. „Језичка активност ни у ком 
случају није нека самостална и самосврховита дјелатност. Напротив, 
она је увијек у служби нечег другог, јер увијек тежи да нешто постиг-
не, да нешто изазове, да нешто оствари. Због тога се сваки језички 
израз мора посматрати у контексту ситуације у којем настаје” (ЛЕШИЋ 
2011: 117).

Функција ријечи у Житију слична је функцији ријечи у Јеванђељу 
а то је партиципација у Истини, у Божанској евхаристији као тајни 
Христовој и Цркве (ПАПАДОПУЛОС 1998: 16). И Доментијанове16 
ријечи, као и ријечи читаве те златне епохе „века светлости”, резул-
тат су заједничарења са Христом и просвјетљености Духом Светим, 
што имплицира да би се и семантици ријечи морало приступати уз 
укључивање и тог аспекта. Семантика ријечи биће препозната само 
уколико читалац „емпиријски осјети нешто од Царства Небеског”,17 
или, речено језиком естетике аскетизма, од истраживача се захтјева тзв. 
„семантичка прозорљивост”, што нас опет враћа на богословско, ис-
товремено лингвистичко и поетолошко начело, да је пут и предуслов за 
постојање сагласности многих у једној истини, идентичност искуства18, 
а не истовјетност изражавања.

5. СЕМАНТИКА РИЈЕЧИ. Иако је тешко повући оштру границу између 
семантичког поља сакралности (и семантичког поља радовања) уну-

16 Сјетимо се да је Доментијан извјесно вријеме живио у испосници Светог Саве, 
гдје је једно од молитвених правила било да се свакодневно прочита читав Псалтир. 

17 С. Пападопулос упозорава да ако тумач не живи истину објављену у Светом 
писму, онда помоћу библијске ријечи уствари, пројектује лична убјеђења која замишља 
као истину (1998: 25). 

18 35. „У IV в. Арије је проучавајући и објашњавајући Свето писмо, дошао 
до закључка да је Христос твар, а не истински и прави Бог. Свети Атанасије, који је 
познавао и говорио исти језик као и Арије, показао је на више начина да Син има 
природу Бога Оца, да је ‘истинити’и ‘по природи Бог’. И Арије и Атанасије су читали 
исте библијске текстове, исте речи Христове: „Отац мој и ја једно смо” (Јн. 10,30 ), „ко 
је видео мене, видео је Оца” (Јн. 14,19), а ипак су њихови закључци били радикално 
различити. Св. Атанасије, живећи динамику божанске икономије, тј. духом Цркве, и 
имајући искуство истине, веровао је и учио да Христос има природу Оца. Ипак, и поред 
навођења многих пригодних библијских пасуса није могао да убеди Арија. Арије је 
познавао речи, структуру, форму Св. писма али није имао искуство истине која се кроз 
речи објављује. Св. Атанасије је живео једну стварност коју је Арије превидео. Језичка 
динамика којом су располагали била је иста. Знак је био исти, али означено сасвим 
другачије. Тако се сваки покушај споразумевања показао бесплодним” (ПАПАДОПУЛОС 
1998: 31).
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тар лексема општег лексичког фонда, будући да се божанско начело 
у дефинисању стварности манифестовало у лексици из различитих 
подручја човјековог живота, лексика унутар сфере православне духов-
ности подлијеже различитој семантичкој категоризацији.19 Одређене 
лексичке јединице својим моносемичним садржајем припадају семан-
тичком пољу хришћанске вјере и због тога њихову припадност сакрал-
ном дискурсу није потребно доказивати. Такве су: promQslq, prosvetiti, 
prosvetitelq, prypodobqnq, svetitelq, prystolq, итд. Лексеме: bogatq, velikq, 
sladqkq, sila, sqrdqce, slava, sqlnqce, sqmrqtq, taina, ousta, и бројне друге, 
ријечи су општег лексичког система које су у сакралном стилу изгради-
ле властиту, сакралну, семантику, која у лексикографским описима није 
нашла своје мјесто. Међутим, као што је познато, новозавјетни писци 
су старим изразима и терминима давали нови смисао20 који су по не-
опходности користили, тако да су ријечи након примања хришћанства 
добиле нов садржај, извршена је „семантичка христијанизација” како 
свих релевантних философских појмова класичног грчког језика, 
који су били неопходни за артикулисање и формулисање догмата 
хришћанског Откривења и одбрану Вере у борби против свих, у то вре-
ме, разбукталих јереси и псевдо-хришћанских учења (ПУРИЋ 2009: 8), 
тако и исконских словенских ријечи: agnqcq, blago, bli/qnii, ve;erq, ve[tq, 
vino, vlastq, douhq, dou[a, /itiE, zakonq, l}bQ, mirq, plqtq, rodq, sila, sqvytq, 
sqmQslq, ;islo, итд, које су путем транспозиције понијеле хришћанско 
значење и постале равне паралелним грчким терминима (ВЕРEЩАГИН 
1997: 40). Другим ријечима, ријечи су у хришћанском дискурсу развиле 
полисемична значења која се морају узети у обзир приликом језичких 
истраживања, тим прије што је „промена значења речи, историјски 
гледано, правило” (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2007: 349). По општем правилу 

19 Лексика из сфере религије и духовности посљедњих деценија постала је 
предмет бројних славистичких истраживања тако да су и класификације којима 
подлијеже разноврсне. На материјалу савременог руског језика с краја 20. и почетка 
20. в. И. В. Бугајова даје исцрпан преглед лексичких проучавања у славистици као и 
своју класификацију религиозне лексике (БУГАЕВА 2008: 148‒202). У нашој средини 
проучавање лексике православне духовности стандардног српског језика заступљено је 
у: БАЈИЋ 2010, лексика руског језика у: КОНЧАРЕВИЋ (2006; 2011б; 2012), и тамо наведеној 
литератури, док о дијахроним проучавањима српскословенске лексике в. САВИЋ 2009; 
НИКИТОВИЋ 2010. 

20 Оци Цркве увијек су наглашавали да изрази и слике Светог писма 
подразумијевају неку другу стварност од оне коју собом буквално пројављују 
(ПАПАДОПУЛОС 1998: 22‒23). С. Пападопулос за примјер узима лексему царство као 
политички и царство као богословски појам. „Када сам Господ тврди да Његово 
царство није од овога свијета („царство Божје је унутра у вама”, Лк 17,21), наводи нас 
на закључак да је излишно тражити истину Царства Божјег у ономе што за свет садржи 
и претпоставља реч царство” (1998: 25). 
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ријечи мијењају типове своје полисемије у разним етапама развитка 
језика у зависности од дате културе језика, од његове писане и усмене 
традиције, од нивоа развитка научне и умјетничке литературе на датом 
језику (BUDAGOV 1981: 65). Питање да ли, и у којој мјери треба разматра-
ти метафоричка и друга значења која су лексеме развиле у сакралном 
стилу излишно је, јер осим што су се значења христијанизирала задо-
бивши, нову, хришћанску семантику у самоме тексту Јеванђеља, лек-
сички систем се кроз српску средњовјековну књижевност, путем стил-
ских фигура и разноврсних тропа, богатио захваљујући и високом сте-
пену поетизације карактеристичне за највиша умјетничка остварења.21 
„Историјска семантика и етимологија одавно показују, иако не у виду 
заокружене теорије, да је метафоризација темељни принцип развоја 
нових значења” (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2007: 351).22 Језички израз, као што 
знамо, зависи у свакој епохи од актуелних језичких форми те епохе. 
Корпус српске средњовјековне књижевности показује да је српскос-
ловенски језик високог стила посједовао изразе који су омогућавали 
вербализацију духовних доживљаја. Велики дио тих лексема чини 
естетичка терминологија српске аскетике која је значењски веома 
изнијансирана (ЛАЗИЋ 2008: 145). „Лексеме општег лексичког фонда у 
средњовјековној књижевности имају другачију семантику, прекрасно 
може бити само оно што је савршено добро” (ЛАЗИЋ 2008: 121).

Кроз историју развоја свјетских језика у литератури је такође запа-
жено да је промјена значења ријечи морала бити повезана са промјеном 
у области културе и система вриједности.23 „Прихватање новог култур-
ног и религијског модела доводило је и до семантичких промена из-
ворно словенских речи из домена првобитне паганске религије и за њу 

21 Особине пјесничког језика, које су кроз историју истицне од стране свих 
поетика, по ријечима Н. Петковића, мање-више су исте: „чешћа употреба тропа и 
фигура, при чему сви они могу бити смели и необични што им даје посебну вредност, 
давање предности речима у којима се осећа њихова етимолошка мотивисаност, са чим је 
повезана и слобода да се кују нове речи, употреба одређеног броја граматичких облика, 
речи и говорних обрта којих иначе нема у обичном општењу, али се по традицији 
употребљавају у поезији; допуштење да се до извесне мере крши језичка норма на свим 
равнима, од фонолошке до синтаксичке односно до семантичке” (2003: 110). 

22 Ј. Грковић-Мејџор наглашава да је у историјској лексикологији неопходан 
интердисциплинарни приступ у проучавању лексичких промјена у свеукупном 
културном контексту заједнице, те да он треба да убухвати и проучавање концептуалних 
метафора и културних модела као фактора семантичких промјена (2007: 344; 2008: 
51‒60).

23 „Studija značenja istovremeno mora biti studija sistema pojmova, odnosno duhovne 
i materijalne kulture, za koju je dati jezik izražajno sredstvo (...). Semantička analiza duhovne 
kulture mora obuhvatiti analizu ideja i načina misljenja” (MALMBERG 1964: 130), цитирано 
према: MAJENOVA 2009: 200. 
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везаних или на њој утемељених религиозних и друштвених обреда и 
образаца понашања или до специјализације словенских термина под 
утицајем хришћанског погледа на свет”24 (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 2007: 334). 
Процес увођења новог израза или новог значења израза релативно 
је дуг јер ново значење настаје захваљујући одређеним контекстима, 
улажењем у одговарајуће односе с другим синонимичним изразима и 
антонимима да би с одређеном новом вриједношћу ушли у дати рјечник 
(MAJENOVA 2009: 201‒202), што вишевјековни живот српскословенског 
језика високог стила, његов лексички систем, те дјела написана њиме, 
потврђују.

6. СЕМАНТИЧКО ПОЉЕ РАДОВАЊА У ДУХУ СВЕТОМЕ. Теорија семантичког 
поља претпоставља да израз-знак схватамо захваљујући његовом одно-
су с другим јединицама које остају у истом пољу, те знајући у које ти-
пичне синтактичке везе наш знак улази с другим знаковима. То знање се 
актуелизује сваки пут када покушавамо да разумијемо израз (МАJENOVA 
2009: 201).25 Најбитније карактеристике теорије семантичког поља 
јесу: веза међу елементима, њихова уређеност и узајамна детерминиса-
ност (в. КАРАУЛОВ 1976; ЩУР 1974). Елементи сваког семантичког поља 
међусобно су повезани односно условљени присуством опште семан-
тичке компоненте, у овом случају посебног духовног стања живљења 
и радовања у Духу Светом. Та општа семантичка компонента радос-
ног доживљаја духовног живота у Христу, која представља архисему, 
заједничка је свим лексичким јединицама које су предмет анализе. Њима 
је означена динамика духовног живота у Богу и ка Богу, устремљеност 
цијелог психофизичког човјека у естетичком животу чији је темељни 
садржај РАДОВАЊЕ. Духовно као естетичко има за циљ улазак у радост 
и насладу живота у Христу, што Доментијан недвосмислено говори и 
о чему свједоче наведени примјери. Елементи поља такође су узајамно 
детерминисани, „при чему се неретко та ‘међудетерминисаност’ про-
верава (или чак поистовјећује) са међусобном зависношћу” (КОВАЧЕВИЋ 
1996: 32). Наредни пасус показује да су значења ријечи radostq и veseliE 

24 Наведено мишљење Ј. Грковић-Мејџор аргументује приказом семантичког 
развоја прасловенских ријечи: *grěhъ, *vina, *krivina, *blǫdъ, *dlьgъ, *kajati sę и др. 
„Примера је много али верујем да су и ови довољни да илуструју најважније процесе у 
развоју значења речи: метафоризацију, принцип раста и класификацију (2007: 353). 

25 Говорећи о подјели рјечника на појединачна семантичка поља, М. Р. Мајенова 
каже да као и у случају граматичког система, морамо поставити питање да ли говорник 
и прималац у себи актуелизују семантичко поље, тј. да ли разумијевајући или бирајући 
одређени израз, бивамо свјесни његовог мјеста у одређеном семантичком пољу 
(MAJENOVA 2009).
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блиска и да се међусобно прожимају, толико да у контексту могу стајати 
једна умјесто друге:

...tolikQE i takovQE nedomQslimQE radosti isplqn]asta se dou[e} 
blagodyatq bo/i] sou[ti] na nemq taino svetQimq douhomq vesseliE ima 
blagovystvovaa[e proobrazou}[ti ima veseliE beskonq;qnoE E/e o gospodi bozy 
i obrytosta radostq beskonq;qnou} molitvami togo ro/denaago ima Б 120.

6.1. radostq; radovati se
Међутим, уколико се пажљиво погледају примјери може се 

примијетити да су значења лексема којима је исказано радовање 
изнијансирана. Слично као и у тексту Житија Светог Симеона Стефа-
на Првовјенчаног, у коме је на 33 мјеста лексема radostq (107) синоним 
за духовну насладу (ЛАЗИЋ 1994: 35), и у Житију Светог Саве семан-
тички садржај ове ријечи у највећем броју примјера има исто значење 
јер је radostq најчешће коришћени израз којим се у средњовјековној 
књижевности исказује естетичка рефлексија на духовне појаве и 
догађаје (ЛАЗИЋ 1994: 35). Радост покреће благодат Светог Духа и 
јединствена светотројична Божанска енергија (ЛАЗИЋ 1994: 42). Радост 
има есхатолошку димензију, започиње на земљи да би своју пуноћу до-
сегла у Царству небеском, па се и примјери могу разврстати у неколике 
групе:

а) на примјере који описују радост славе Небеске: slavQ nebesqnQE 
i radosti vy;qnQE i mqzdQ Б 147; po svoEmou pryvelikomou smyreni} sqpodobivq 
se vqniti vq radostq gospoda svoEgo i vq beskonq;qniE vykQ veseliti se radosti} 
neizre;eno} 176; sego bo sveta va[a /iznq krotqka i vrymenqna a mo] beskonq;qna 
i vy;qna i radosti isqplqnEna i vesseli] i vqsegda svytlostq beskonq;qna i radostq 
nedomQslima vami Б 144;

б) на примјере којима се исказује радост естетичког (и лирског и 
историјског) субјекта, а која носи предукус вјечности:26 tolikQE i takovQE 
nedomQslimQE radosti isplqn]asta se dou[e} Б 120; i priEmq blagosloveniE 
roditel} svoE} izide radosti} radouE se o bozy sqpasy svoEmq Б 123; l}be[tiimq 
bo Ego i tvore[tiimq vol} Ego velika radostq boudetq neizre;ena i pryvy;qna EE/e 
radosti nikqto/e nikoli/e ne slQ[a ni vidy otq ;lovykq Б 143; svetaago douha 
radosti} isplqnite se Б 145;

26 Поетски надахнуто о радости богословствује преподобни Јустин Ћелијски: 
„Радост – бити човек! Зато што је Бог постао Богочовек. Тиме су отворене и дате човеку 
све божанске силе и савршенства и бескрајности. Зато нема очајања за човека од како 
је Бог постао човек: јер у свакој невољи, и очајању – божански излаз, и узлет, и излет у 
Царство Божанског вечног Живота, вечне Истине, вечне Љубави, Вечне Радости. Зато 
је – непрекидно: кроз сву вечност и интересантно, божански интересантно и радосно 
бити човек: јер све наше завршује се Богом, божанским, Божјим – а то значи бескрајно 
радосним и блаженим” (АЗБУЧНИК 2006: 133).
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в) Осим наведених значења у појединим примјерима радост је 
метафора којом се исказује истовјетност духовног доживљаја радости 
у Христу и неком другом ‘извору’ радости, најчешће светитељу коме 
је посвећено житије: priidi radosti na} dou[evqna i srqdq;qna vq ro/dqstvy 
svoEmq vqzveselivQi nasq douhomq svetiQmq radosti} neizre;eno} Б 132; pokrQi me 
krovomq prybogatQiE ti milosti radosti mo] Б 125.

Глагол radovati se (31), чији се прволик везује за новозавјетну осно-
ву празника Благовијести,27 најчешће се појављује у облику императива 
radouite se (мада су присутни и други глаголски облици):

moEE slavQ nepryhodimQE i divqnQE i radostqnQE o nEi/e re;e velikoE 
svytilo vqseE vqselEnQE apostolq pavlq radouite se o gospody i pakQ rekou 
radouite se Б 143; radouite se i veselite se ]ko mqzda va[a mnoga Estq 
na nebesehq Б 146; radosti} radoui se sqsoude izbranQi douhou prysvetomou 
hristomq neznamenanQi E[te pry/de ro/deni] tvoEgo pomazanQi apostolqsko} 
blagodyti} Б 177; i obq[te} radou}[ta se prybQsta dobry o gospody oba 
gore[te douhomq svetQimq o ispravlEnii bo/qstvqnom Б 228; neousQpqnoE 
oko dou[evqnoE imyE kq vqsevide[tomou vqsegda vqziraE i vy;qna] prydqzre 
douhomq svetQimq i o nade/di E} radouE se Б 323.

6.2. veseliE; veseliti se
Истом семантичком пољу радовања у Духу Светом припадају и 

ријечи veseliE (41) и veseliti se (20), које су заправо синоними за radostq и 
radovati se па све напријед речено односи се и на њих, тако да „можемо 
само констатовати да су радост и весеље синоними једног јединственог 
и највишег квалитета православног живота: духовне насладе, тј. есте-
тичког” (ЛАЗИЋ 1994: 46). У рјечницима који доносе споменичку грађу 
(SJS 1961: 4, 180‒181), дата су два значења глагола veseliti se: 1. веселити 
се у Духу Светоме, 2. веселити се свјетовним весељем. Доментијанов 
лексички систем не потврђује друго значење:

27 Подсјетимо се да је мотив духовне радости у у садржаје словенске православне 
културе ушао из акатиста. „Први икос благовештенског акатиста посвећеног Богородици 
изражава новозаветну основу празника Богородици: ‘Радуј се’. Ова заповест и позив 
на духовну радост представља еванђелски садржај мотива благовести, где архангел 
Гаврило саопштава велику и чудесну тајну зачећа Богочовека: ‘Радуј се, благодатна’ 
(Лк 1,28)” (ЛАЗИЋ 1994: 43). Осјећање радовања потенцира се у акатистима (сваки икос 
садржи тзв. хајретизме / херетизме, најчешће по 12). Нови завјет, такође, садржи мотив 
радости у Богу и Духу Светоме: Мт. 5,12; 18,13; Лк, 1,14, 10, 20; Јн. 3,29, 4, 36, 8, 56, 
20, 20; Дап. 2,26; 8,39; 13,48; Јаковљ. 1,2; 1Пет. 1,6; 1, 8; 4,13, Рим. 12,15; 1Кор. 7,30; 
12,26; 13,6; 16,17; 2Кор. 2,3; 7,9; 7,16; 13,9, Филипљ. 1,18; 2,17, 18; 3,1; 4,4; Кол. 1,24; 
2,5; 1Сол. 3,9; 5,16, итд. У Псалтиру таквих мјеста има доста, исп: 2,11; 4,7; 5,11; 9,2; 
12,5; 13,7; 15,9; 19,5; 20,1, 6;29,11; 30,7; 31,7; 31,11; 34,9, 27; 44,7; 67,2; итд. Такође и у 
Литургији Светог Јована Златоустог (молитва приликом употребљавања Светиња): „Ти 
си испунио сав Очев Домострој спасења, испуни радошћу и весељем срца наша”.
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а) strou]mi slqznQqmi vesele se douhovqno na vqsakq dqnq Б 171; vesele se 
douhomq svetQimq i blagodarnQE pysni vqsQlaa[e o pokoi svetaago Б 175; 
po svoEmou pryvelQkomou smyreni} sqpodobivq se vqniti vq radostq gospoda 
svoEgo i vq beskona;qnQiE vykQ veseliti se radosti} neizre;eno} Б 176; 
mqnogope;alqnou} dou[ou mo} i skrqbnoE srqdqce moE svoimq prepodobiEmq 
slade i vesele i beskonq;qnou radostq povydaE mi Б 178; vq beskonq;qnQE vykQ 
veseliti se sq vqsemi silami nebesqnQimi Б 200; vqsaka srqdca vesele i vqse 
dou[e slade Б 223; svetQimq douhomq vesele vqsyhq trouba bogoglasqna svetQimq 
douhomq poyla[tena Б 223; i obryte drougQi isto;qnikq douha svetaago inoude 
to;e[ta veseli] isto;qnikq slade[ta i vesele[ta bogosvytlou} dou[ou Ego Б 
226; i vq beskonq;qniE vykQ veseletq se sq vqsymi salami nebesqnQimi Б 200; 
vqsegda sq gospodemq veselitq se i douhomq svetQimq Б 297;

б) taino svetQimq douhomq vesseliE ima blagovystvovaa[e pryobrazou}{i 
ima veseliE beskonq;noE Б 120; /ivQ vq svetyi gory vq vqse dqni l}bovi} 
zi/ditel} svo}mou vqpi]a[e gospodi vqzl}bihq krasotou doma tvoEgo i 
mysto vesseli] slavQ tvoEE Б 124; vq milostq, vq spaseniE, vq istinou, vq 
radostq i vq veseliE vq carqstvo nebesqnoE i vy;qnoE, vq svytq prysvetlQi 
Б145; velQka vesseli] i radosti douhovqnQiE napqlnista se sou[tii tou 
velikou slavou bo/i} vQdevq[e Б 154; ;eda svo] napqlniti vesseli] 
neizre;enaago Б 186; obrete drougi isto;qnikq douha svetaago inoude to;e[ta 
vessel] isto;qnikq i slade[ta i vesele[ta bogosvytlou} dou[ou Ego Б 226.

6.3. sladostq; nasladiti se
По ријечима В. Бичкова, хришћански поглед на свијет, присутан 

у духовној култури средњег вијека, насладу сматра духовним апсолу-
том, највишим циљем човјековог бића (1977: 19). „Наслада је све оно 
што је „непотрошно” блаженство будућег века” (ЛАЗИЋ 1994: 48). Појам 
сладости и духовне насладе, sladostq (10), nasladiti se (9), синонимни 
су са појмом духовне радости као и у житију Стефана Првовјенчаног. 
„Ријеч је о синонимним изразима истоветне духовне семантичке вред-
ности који означавају приопштеност естетичког субјекта објекту одно-
сно повишену средњовековну вредност православног живота у Христу” 
(ЛАЗИЋ 1994: 16).

„Само на неколико места у житију авторска естетичка реакција 
на духовне феномене означена је изразом наслада (nasla/deniE). Чешће 
то изражава истозначном речју, али без предлога, сладост (sladostq). 
Међутим, израз sladostq (грч. ἀπόλαυσις) и nasal/deniE (грч. ἀπόλαυσις), 
истог корена као и семантичке вредности, добија свој истанчанији сми-
сао и значење уз свој предлог (na). Предлог уз придев sladostq указује на 
врхунске доживљаје или сам врхунац одређеног стања, нпр. „наслада” 
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у Господу слатке љубави, „наслада” благослова светога, и „наслада” до-
бара у дому Господњем.” (ЛАЗИЋ 1994: 22).

а) obq[temou bla/enqstvou nasladivy se otq l}bitel] na} Б 336; i svetago 
douha radosti} isplqnite se i pi[te vi[qn]ago ra] nasladite Б 145; da 
i az tako/de nasla/dou se tvoEE svetQE l}bqve Б 150; i nasladivq se vq 
nihq vy;qniQhq blagq i douhomq svytiQmq prozryvq boudou[ta blaga i 
nekonq;aEmoE /itiE Б 151; /ivotvore[tiE troice nasladivy se vy;nQihq 
blagq Б 178; dobry nasladivq srqdqce svoE Б 264; po dosto]ni} velqlypi] 
trislqnq;aago bo/qstva prybo/qstvqniE troice a slavQ nasladivq se 
nebesqnQE Б 276;

б) ne mogQ otqlou;iti se sladosti anqgelqskQiE pry;istQE bogorodice i 
izbrani] EE svetQE gorQ Б 215; pakQ tq svetQi patri]rqhq velqmi vqzl}bi 
i, i pryizliha obogati sladostqmi douhovqnqimi i l}bovi} Б 220; 
milosti gospodqniE blagosti i veseli] i sladosti nedomQslimQE isplqni[e 
srqdqca vqsyhq sou[tiihq vq korabli tom vidyvq[e bo/ii svetq i [tedroti 
Ego prosvqtyvq[e na nihq Б 301; svoimq blagosloveniEmq mlyko imq gorqko 
vq sladostq prylo/i Б 319.

6.4. obogatiti
Иако глагол obogatiti (12) има шири семантички садржај од прет-

ходно описаних, својом семантичком компонентом духовног доживљаја 
у Духу Светом који узводи у радост, и сруктуром која је такође полисе-
мичног карактера, уврштен је у семантичко поље радовања. Колокације 
уз глагол obogatiti потврђују његову семантику „духовно се богатити” и 
показују да се естетички субјекат духовно богатио: силом Духа Светога, 
манастиром Хиландаром, сваким (у Господу) добрим дјелом, небеским 
даровима, благодаћу светог крштења, богатом милошћу Божијом, 
обиљем божанственим, добрим дјелом божанственим а богатио је: 
себе, родитеље, отачаство. Од 12 примјера глагола обогатити,28 ко-
лико их има у Житију, ни један не означава неки материјални појам, 
већ појмове који припадају високо естетизованој мисли и емоцији 
средњовјековног подвижника:

]ko da napoii[i pastvinou svo} blagovyri] i sebe obogati[i nebesqnQimi 
darqmi i vqzveseli[I ;eda tvo] otq boga dano} ti blagodyti} i oumasti[i 

28 Као што се из примјера може примијетити, и у складу са захтјевима стила, 
глаголи су употребљени у оном глаголском облику који захтјева контекст, при чему 
контекст диктира не само значење ријечи, већ и граматички облик, тако да писац гради 
и својеврстан стилски низ истоврсних глаголских облика. Први примјер контекста у 
коме се реализује глагол obogatiti је у презенту, други у свом синтаксичком окружењу 
има активне партиципе претерита, трећи примјер је у аористу, итд.
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E miromq blagoouhani] tvoEgo Б 148; oba sqkrovi[ti mirobogatqnyi 
obogativq[a mirq svetQimq krq[teniEmq i bo/qstvqnQimq ou;eniEmq oba 
gra/danina vQ[qn]ago Ierosalima i svytily bogozra;qnyi bogomQslqnQima 
o;ima prozryvq[a boudoou[ta] blaga i nekonq;aEmoE /itiE Б 166; i isplqn]
Ei vqsa;qska blagosti ne tqkqmo grobq isplqni nq zeml} i varq i kameniE 
idy/e svetQi by napisanq na styny to vqse obogati bogato} si milosti}
Б 188; i svoE otq;qstvo prosvytiti hote[ta i obiliEmq bo/qstvqnQimq 
obogatiti i slavo} nebesqno} oukrasiti Б 193; i E[te izq }nosti Ego 
obogativq i vq svetyi gory dobrQimi dylQ bo/qstvqnQimi Б 220; i vqsi 
/ivou[tii na zemli pravovyrqni mali i velici veseliEmq Ego obqveselEni 
bQ[e i bogatqstvomq Ego oboga[teni bQ[e Б 307.

7. ЗАКЉУЧАК. Проучавање семантике српскословенског језика ви-
соког стила неопходно је вршити уз спознају о функцији коју је језик 
имао у времену када су дјела настала. Бивајући богослужбеног каракте-
ра, језик је истовремено био, и кроз вијекове остао, један од инструме-
ната Божијег Домостроја, па је на њега, као и на бројне друге феномене 
тога времена (в. ВЕНДИНА 2002), потребно гледати у перспективи есхато-
на. Летимичан приказ лексике која образује семантичко поље радовања 
у Духу Светоме, коју својом семантиком обједињује радосни доживљај 
духовног живота у Христу, то недвосмислено потврђује. У трагању 
за одговарајућим методолошким приступом семантици лексема којом 
су означени нематеријални, односно духовни садржаји православног 
хришћанства, баштињени средњовјековним језиком високог стила, 
који је самим тим и пјеснички, као методолошки подстицај и изазов 
могу послужити достигнућа других научних дисциплина, прије свега 
православне естетике. Као што је истраживање показало, појмови из 
средњовјековних књижевних дјела сакралног карактера29 веома су сло-
жени и значењски слојевити, карактерише их отпор ка категоризацији 
и дефиницији, уопште, елементима научног мишљења. За већину њих 
могле би се примијенити ријечи М. Лазића изречене за појам узвише-
ности, да „у аскетици термин узвишености треба нијансирати у завис-
ности од контекста, али никако дефинисати јер је сувише апстрактан 
и дисперзиван” (2008: 282). Естетичке духовне егзалтације означене 
ријечима: radovati se, veseliti se, nasladiti se, bogatiti, radostq, veseliE, sladostq, 
као и бројних других лексема које нису обухваћене овим истраживањем, 
такође су дисперзивног карактера. Будућа истраживања семантике 
српскословенског језика сакралног стила потребно је усмјерити у прав-
цу проучавања лексичке семантике, притом не губећи из вида да се „ми-
стика налази изнад сваког облика интелектуализма”.

29 О чему посебно свједоче српскословенске сложенице – теолошки термини, и 
сложене лексеме поетско-богословске семантике (НИКИТОВИЋ 2010).
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Наталия Геннадьевна Николаева

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: ЖАНР В ЖАНРЕ
(НА ПРИМЕРЕ СЛАВЯНСКОЙ ТРАДИЦИИ «БОГОСЛОВИЯ»

ПРП. ИОАННА ДАМАСКИНА)1*

На примере разновременных церковнославянских переводов «Точного 
изложения православной веры» прп. Иоанна Дамаскина в статье проводится 
типологический, содержательный и языковой анализ предпосылаемым им пере-
водческих предисловий, которые рассматриваются как своего рода жанровая раз-
новидность внутри данного типа памятников.

Ключевые слова: история церковнославянского языка, история и теория 
перевода, богословские переводные памятники, «Богословие» Иоанна Дамаски-
на, текстология.

«Точное изложение православной веры», именуемое в славянской 
традиции просто «Богословием», – это центральная часть важнейшего 
догматического труда прп. Иоанна Дамаскина, выдающегося богосло-
ва-систематизатора VIII века, под названием «Источник знания». Осо-
бая ценность «Богословия» заключается в том, что на то время это было 
наиболее полным и основательным систематизированным изложением 
восточного православного вероучения. Более того, этот статус сохра-
нялся за ним еще многие столетия после написания, и сегодня «Бого-
словие» имеет высокий авторитет среди учебников по догматике.

На древнеславянский язык «Богословие» было впервые переведе-
но в X веке преемником равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия 
болгарским экзархом Иоанном, принадлежавшим к кружку интеллекту-
алов-книжников и просветителей при дворе болгарского царя Симеона. 
К. Ф. Калайдович, автор первого труда об экзархе Иоанне, отзывается о 
болгарском просветителе чрезвычайно высоко, называя его «знамени-
тейшим преемником славы образователя книжного языка Словенского» 
(КАЛАЙДОВИЧ 1824: 9). Древнейшая рукопись, сохранившая этот памят-
ник, была открыта Калайдовичем в 1813 году в Московской Синодаль-
ной Библиотеке и датируется, согласно новейшим данным, приблизи-

* Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ 12-34-01322.



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА440

тельно концом XII столетия. Перевод «Богословия», выполненный 
экзархом, содержал 48 из ста оригинальных глав, самых важных, по 
мнению переводчика, для катехизации недавно обращенных в христи-
анство славянских народов. Постепенно этот перевод приобрел очень 
большую популярность и на многие столетия вошел в славянскую ли-
тературу. О высоком авторитете книг Иоанна Экзарха находится много 
свидетельств уже с XIII столетия. В многочисленных изводах и рукопи-
сях «Богословие» очень быстро разошлось по всем славянским странам 
и было хорошо известно вплоть до позднейших переводов XVII и по-
следующих веков (ПОПОВ 1878: 20‒22).

Долгое время «Богословие» (или, как его еще называли, «Небе-
са») Иоанна Экзарха было единственным славянским переводом Да-
маскина. В XIV веке появляется новый южнославянский перевод, но 
в русских землях он не был известен – как практически неизвестным 
остался и следующий серьезный перевод Дамаскина, связанный с име-
нем известного общественно-политического деятеля XVI века, князем 
Андреем Курбским. После того как в 1564 году он, скрываясь от воз-
можной опалы Грозного, бежит в Литву, главным делом всей его жизни 
стала забота о развитии славянской и русской культуры и самосознания, 
и особенно защита православия в тех землях от агрессии католическо-
го Запада. Главным своим оружием в этой борьбе он избрал книжное 
просвещение, а именно перевод главнейших святоотеческих вероучи-
тельных и философских произведений. Постепенно вокруг него об-
разовался кружок ученых единомышленников, их общими усилиями 
было организовано нечто вроде скриптория. В 1575‒79 годах Курбский 
вместе со своим помощником князем Михаилом Оболенским перевел 
«Точное изложение православной веры», переделав имевшиеся 48 глав 
перевода Иоанна экзарха Болгарского и дополнив их новым переводом 
остальных глав памятника.

Следующий перевод «Богословия» был произведен во второй по-
ловине XVII века иеромонахом Епифанием Славинецким. Говоря об 
особенностях его литературного творчества, следует упомянуть об осо-
бой культурной тенденции, свойственной тому времени, выразителем 
которой являлся и Епифаний. Эта тенденция вошла в историю под тер-
мином «течение грекофилов» и состояла, в целом, в отстаивании осно-
вополагающего значения греческой традиции, в том числе и языковой, 
и необходимости приближения, возвращения к ней. В максимально точ-
ном соответствии переведенного текста подлиннику грекофилам виде-
лась некая мистическая сторона перевода, необходимая для передачи 
авторского смысла в его полноте. Но это стремление к точности вос-
произведения текста оригинала приводила к существенной искусствен-
ности языка и, как следствие, затрудненному восприятию текста.
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Среди славяно-русских переводов «Богословия» Иоанна Дамаски-
на, пожалуй, менее всего известен и изучен последний из церковносла-
вянских, выполненный во второй половине XVIII века архиепископом 
Амвросием (Зертис-Каменским). Исследование его открывает нам но-
вые знания о церковнославянском языке той эпохи и о переводческих 
традициях XVIII века в сфере богословских писаний.

Переводы «Богословия», выполненные болгарским экзархом Ио-
анном, князем А. М. Курбским и архиепископом Московским Амвро-
сием, предваряют разного объема предисловия. Эти предисловия со-
ставляют неотъемлемую часть памятника, с одной стороны, но с другой 
– имеют свой собственный канон и свои характерные черты, поэтому в 
заглавии мы обозначили их как жанр в жанре. Как обобщает С. С. Аве-
ринцев, «каждый литературный жанр есть явление историческое, <…> 
жанры постепенно приобретают и накапливают свои признаки – необ-
ходимые и достаточные условия своей идентичности, затем «живут», 
разделяя участь всего живого, то есть терпя изменения; иногда «умира-
ют», уходят из живого литературного процесса, иногда возвращаются к 
жизни, обычно в преобразованном виде» (АВЕРИНЦЕВ 1986: 104). Как мы 
увидим, в этой же парадигме существует и предисловие переводчика 
как некая жанровая разновидность. Для развития этой разновидности 
релевантными являются два вектора взаимоотношений: во-первых, век-
тор внешний – отношения между переводчиком и целевой аудитори-
ей; во-вторых, вектор внутренний – отношение между предисловием 
и самим переводом (включая их языковые и стилистические особен-
ности). Одновременно нужно учитывать, что предисловие переводчика 
представляет собой некое инобытие жанра, или, пользуясь выражением 
Аверинцева о стихирах, «в другом смысле жанр», обладающий прежде 
всего набором не внутрилитературных, а внелитературных критериев 
(АВЕРИНЦЕВ 1986: 106‒107).

Пролог Иоанна Экзарха начинается с прославления Константина 
Философа и его брата Мефодия, взявших на себя труд первого перево-
да книг Священного Писания на славянский язык. Иоанн, по его сло-
вам, задумывался о том, чтобы последовать их примеру и перевести 
на славянский язык святоотеческие сочинения, но усомнился, что смо-
жет справиться с этой задачей – vydy bo svoego Uma toupostq i groubostq i 
plxtqnou} nemo{q i lynostq (3a; здесь и далее текст приводится по из-
данию: SADNIK 1967). Этот топос смирения и самоуничижения вполне 
соответствовал традиции и составлял locus communis переводческого 
предисловия. Кроме того, здесь отражается еще одна характерная черта 
переводческих вступлений – показать исторический фон своей работы 
и вписать ее в него.
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Спустя какое-то время к переводческому труду стал сподвигать 
экзарха некий черноризец Дукс (видимо, брат св. равноап. болгарского 
князя Бориса (Михаила) и дядя царя Симеона), приведя замечательный 
аргумент, который цитирует экзарх: popovi ;qto estq ino dylo razvy ou;enqA 
(3b‒4a). Теперь уже сомнения и страхи Иоанна связаны с тем, как бы 
не пренебречь Божьей волей и не закопать свой талант в землю: он об-
ширно цитирует на эту тему ветхозаветные и апокрифические тексты, 
взятые им, по-видимому, из Толковой Палеи (см. SADNIK 1967: 9), и, ко-
нечно же, саму евангельскую притчу о талантах. Это еще одна харак-
терная черта предисловия переводчика богословского текста – обраще-
ние к Священному Писанию. Укрепившись в осознании божественных 
милости и могущества, призвав в помощь себе Святую Троицу, Иоанн 
Экзарх взялся за этот труд и перевел сочинение Иоанна Дамаскина.

И после этой истории перевода следует «теоретическая» часть 
пролога о принципах перевода, благодаря которой пролог стал поль-
зоваться особой известностью почти как самостоятельное произведе-
ние болгарского экзарха. Взгляды Иоанна на переводческие принципы 
восходят к мысли Псевдо-Дионисия Ареопагита, высказанной им в 
трактате «О божественных именах» в связи с апологией имени ἔρως в 
отношении божественной Любви: Ареопагит формулирует его умест-
ность в следующих словах, ставших знаменитыми и положивших на-
чало средневековой теории перевода: «Неразумно и глупо, мне кажется, 
обращать внимание на букву, а не на смысл речи <…> Как будто нельзя 
число четыре обозначить как дважды два, прямые линии как линии без 
изгибов, родину как отечество и что-нибудь другое иначе, когда одно и 
то же может быть выражено различными словами» (DN IV, 11; пер. Г. 
М. Прохорова). Эта мысль, видимо, была популярна в среде славянских 
книжников: она приводится и автором Македонского кириллического 
листка (поэтому одно время его отождествляли с экзархом Иоанном, 
пока А. Вайан не доказал, что автор – Константин-Кирилл, а рукопись 
содержит перевод его предисловия, написанного по-гречески, к перево-
ду Евангелия-апракоса (ПЭ VI: 497)).

Экзарх Иоанн в прологе к своему переводу «Богословия» на ос-
новании этой идеи заключает, рассматривая конкретные примеры труд-
ностей перевода: �� � ���� ���! ������ �$�otriti elinqska g:a, nx razouma 
nu�d] bl�sti <...> da m�i drougoici ostavlq[e istovoe slo [должно быть slovo], 
razoumx istov�i to��� mogou�q polo�i�omx, nebonx razouma radi prylaga�mx 
kxnig� si;, a ne tx;q� g:x istov�i�x radqma... (13а, 13b–14a). В связи с 
подобными высказываниями общим местом трудов о переводческой 
деятельности Иоанна Экзарха становится положение о его ориентации 
на смысл, а не на букву перевода. Это положение справедливо, но не 
полно; Иоанн Экзарх говорит о смысловом переводе в тех случаях, ког-
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да между греческим и славянским языком возникают несовпадения. Он 
специально оговаривает такие случаи, предвидя возражения потенци-
альных оппонентов из среды монахов-книжников, что априори должно 
свидетельствовать о том, что в основном он старался передавать текст 
пословно. Внимательное изучение перевода показывает, что при основ-
ной тенденции к пословной передаче текста экзарх достаточно часто 
для средневековой переводческой традиции использует те «вольности» 
перевода, которые он обосновал в своем предисловии. Экзарх Иоанн 
приводит не так много примеров для обоснования своей точки зрения, 
однако все эти примеры весьма характерны и охватывают практически 
весь круг причин возможного отступления от оригинального текста.

Во-первых, это причины семантического расхождения между гре-
ческим и славянским словом, а точнее, несовпадение коннотативного 
значения слов, обозначающих один и тот же денотат. Такое расхожде-
ние обусловливает не только смысловую неточность, но и диссонанс в 
стиле, который переводчик мыслит в категориях эстетического вкуса: 
nebonx i/e gl!x vx inomq ]zQcy krasqnx, to vx druzymq nekrasqnx, i/e vx inomq 
stra[qnx, to vx drouzymq nestra[qnx, i/e vx inomq ;qstqnx, to vx drouzymq 
ne;qstqnx (12a‒b).

Во-вторых, это причины несовпадения морфологических показа-
телей греческого и славянского слова, например, рода существитель-
ных. Здесь следуют известные примеры экзарха, сравнившего грече-
ские слова мужского рода ватрахос и потамос (βάτραχος, ποταμός) с 
их славянскими соответствиями женского рода жаба и река; греческие 
слова женского рода таласа, имера, анатоли (ϑάλασσα, ἡμέρα, ἀνατολή) 
с их славянскими соответствиями мужского рода море (sic!), день и вос-
ток. Наконец, последний в этом ряду пример соответствия греческого 
panxta ta ezii и славянского vsi ]zQci призван подчеркнуть не только 
родовое различие слов, оформляющих одну и ту же мысль, но и более 
глубокое грамматическое различие двух языков, выраженное наличием/
отсутствием артикля в их системе (какое бы грамматическое значение 
за этим артиклем ни стояло).

В-третьих, отступления от греческого оригинала могут быть свя-
заны с различиями в синтаксическом укладе между греческим и сла-
вянским, в связи с чем возможны пропуски отдельных слов греческого 
текста: da mQi drougoici ostavlq[e istovoe slo [должно быть slovo], razoumx 
istovQi to/dE mogou�q polo/ihomx (13b).

Безусловно, переводческая концепция, изложенная в прологе, ста-
ла его центральным пунктом и предметом всестороннего обсуждения 
специалистов. Однако в общем контексте предисловия оно логическим 
образом завершает всю историю создания перевода «Богословия» Да-
маскина болгарским экзархом, детально описавшим ее как историю 
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личных сомнений и переживаний, с одной стороны, и включившим ее 
в общую историю переводческой деятельности в славянских землях – с 
другой.

Здесь уже нет места сомнениям и страхам: переводчик, как уже 
мы имели возможность убедиться, последовательно и аргументировано 
защищает свою концепцию от возможной критики. Обращение к по-
тенциальным оппонентам – еще одна необходимая часть предисловия.

Что касается языковых особенностей пролога экзарха Иоанна, то 
интересно отметить, что язык и стиль его предисловия ничем не от-
личается от языка и стиля основного текста перевода: ни в словоупо-
треблении, ни в грамматических формах и конструкциях. В языке пре-
дисловия отмечаются и те черты, которые бы мы отнесли к проявле-
ниям индивидуального стиля Иоанна, заметным по тексту основного 
памятника. В первую очередь это большая доля образования нулевой 
суффиксации, свойственных, как правило, не столько высокому (как бо-
гословие) книжному стилю, сколько нейтральному, или даже народно-
разговорной стихии (см. НИКОЛАЕВА 2012). Это такие образования как 
troudx, izborx, svytx, dylo, iskaza, prorokx, prJplodx, skrq/qtx, strahx, darx, 
glagolx, razoumx, slouhx, sxkladx и подобные.

Еще одна характерная особенность перевода Иоанна Экзарха, на 
которую обратили внимание уже первые исследователи его трудов (КА-
ЛАЙДОВИЧ 1824; VONDRAK 1896; LESKIEN 1903) и которая, как писал А. А. 
Потебня со ссылкой на Ф. И. Буслаева и Ф. Миклошича, характеризует 
«славянские наречия» вообще, «начиная с древнейших церковносла-
вянских и русских памятников» (1968: 384), ‒ употребление так называ-
емых «относительно-притяжательных» прилагательных с суффиксами 
-j-, -ов-/-ев-, -ьн-, -ин-, -ьск-, -овьск- (в основном тексте, как правило, 
на месте форм родительного принадлежности в греческом). Такое сло-
воупотребление обусловлено метонимическим характером логических 
связей, отражающихся в языке. Примеров подобных эпитетов в трудах 
Иоанна Экзарха великое множество. О том, что этот способ выраже-
ния мысли в принципе был присущ Иоанну Экзарху, говорят некото-
рые примеры из его Пролога к переводу «Богословия» (типа plxtqna] 
nemo{q), особенно показательно своеобразное нанизывание суффиксов 
со значением принадлежности в имени автора произведения (в пред-
варяющем труд заголовке): Slovo ioanna damaskinqska (14b).

Пролог болгарского экзарха Иоанна к переводу «Богословия» Ио-
анна Дамаскина явился, видимо, первым из предисловий переводчика в 
славянской книжной среде и задал, таким образом, некий канон текста 
этого типа – во всяком случае, содержательный, что мы проследим на 
примере других предисловий к переводам этого памятника богослов-
ской мысли.



НАТАЛИЯ ГеННАДЬЕВНА НИКОЛАЕВА: Предисловие переводчика: жанр в жанре …445

С топоса самоуничижения начинает свое предисловие к переводу 
«Богословия» князь Курбский, который так его и называет – predoslovIJe 
an d̀reA grehmi ispwlxnenagw (1a; здесь и далее цит. в несколько упрощен-
ной графике по изданию BESTERS-DILGER 1995). Он также весьма нелест-
но отзывается и о своем поколении в целом, сравнивая его с поколением 
«древних учителей»: a mX neiskousnX i ou;itisA lenivX, i vopro[ati w 
ne vydomXh gordi i prezorivi, i a{e malo ny;to navXknemx, mnimsA ou/e vse ou-
myti, i sego radi a{e ;to v pisani]h wbr]{emx nedovydomo, porxtimx i raztlevaemx 
]ko sA namx viditx, a vedou{Xh ne ho{emx voprositi, a ni poU;itisA hotimx, no 
proster`tX le/imx lynosti} i gnousnosti} pogrou/ennX (2a).

Такие мысли посетили князя в связи с осознанием того, как мало 
из святоучительских книг переведено на славянский язык и как несо-
вершенны те немногие существующие переводы, искаженные в про-
цессе неоднократного переписывания.

Так Курбский подводит читателя к предыстории и истории своего 
труда над переводом «Богословия» Иоанна Дамаскина. Он рассказывает, 
что обнаружил в книге Максима Грека «посланеицо к некому Егорию», 
в котором святой Максим советует адресату читать книгу Дамаскина, 
которая vx istinnou nbsnoi krasoty podobna i pi{e rastei, i slad;ai[e pa; meda 
i sota (2a). Неудовлетворенный бытующим в рукописях неполным (48 
глав из 100) переводом экзарха Иоанна, Курбский вооружается греко-
латинской билингвой (i nabXh knigou grecki po edinoi strane pisanou}, a na 
drougoi strane po rimxski) и привлекает к работе молодого князя Михаила 
Оболенского, с которым вместе они исправляют уже существующий 
перевод и дополняют его новым переводом тех глав, которые в свое 
время не перевел болгарский экзарх. При этом Курбский признается, 
что им leh;ai[e wbretalosA nebXv[ee prevoditi, ne/eli ispor;enoe i raz`tlynnoe 
ispravl]ti (2b).

Итак, практически на трех первых листах Курбский реализует все 
топосы, обычные для предисловия переводчика (locus communis осоз-
нания своего недостоинства, предыстория и история создания перевода, 
включенная в минимальный исторический контекст, высказывания по 
поводу своего метода перевода), в которые, также по традиции, вплетены 
цитаты из Писания (в начале предисловия Курбский цитирует Псалтырь, 
далее он будет приводить цитаты из Посланий апостола Павла, из Еван-
гелия, из святоотеческих сочинений). На следующих же шести листах 
текста предисловия князь, отталкиваясь от жизнеописания преподобного 
Иоанна Дамаскина, перейдет к развернутой полемической части, в ко-
торой он затронет прежде всего вопросы гуманитарного образования, в 
частности – необходимости изучения «внешней», то есть античной фи-
лософии, но не обойдет, в связи с ними, и полемики на современные ему 
общественно-политические темы, обличая стяжательство и лицемерие 
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церковных иерархов (очевидно, в этом лишний раз проявилось его не-
приятие иосифлян, на которых он неоднократно направлял острокрити-
ческие замечания и в других своих произведениях).

Многие мысли Курбского из этой полемико-риторической части 
его предисловия звучат и сейчас на удивление актуально. Так, князь со-
крушается, что многие его современники утверждают, что в их времена 
уже невозможно жить по евангельскому закону, что нужен «лехчайший 
законодавец, нежели Христос» (5а). Не так ли рассуждают и многие 
наши современники? Необыкновенно злободневно звучит и вывод кня-
зя о пользе гуманитарного знания: …slovesnXe naouki, imi/e ;l=kx bXl 
oukra[enx wt b=ga po vnoutrennomou ;l=kou, sire;q, d=[y, i/e bX do konca v zabvenJe 
i nevedynJe ne pri[elx rwd na[x (8a).

Стиль предисловия Курбского заметно отличается от стиля его 
перевода. Если некоторые языковые особенности, присутствующие и 
в предисловии, и в основном тексте, характеризуют идиостиль князя 
в целом, то другие языковые черты свойственны именно предисловию 
(и, кстати сказать, в какой-то степени «сказам Андрея» – комментари-
ям переводчика к тексту, также часто имеющим характер памфлетов на 
злободневные и острые для князя темы) и формируют его стилистиче-
ский рисунок.

Для языка предисловия (как и для языка основного текста памят-
ника) характерно использование заимствований из греческого и ла-
тинского языков – как традиционных (типа episkop, TeologiA, VpostasnXi, 
varvar, ritorskii, korwl и т.п.), так и новых, как-то: kronika (фиксируется 
СлРЯ XI‒XVII впервые для XVI века, периода творческой деятельно-
сти Курбского), dialektika (в СлРЯ XI‒XVII отмечается употребление 
более поздней эпохи), argoumentX (в СлРЯ XI‒XVII первое употребле-
ние отмечается в творчестве Курбского), metafizic`ki (в СлРЯ XI‒XVII 
не зафиксировано) и т.п. И в лексике предисловия так же, как и в са-
мом переводе, отмечается влияние языковой среды, в которой оказался 
князь, эмигрировав в Великое княжество Литовское, прежде всего язы-
ка польского: здесь мы обнаруживаем такие лексические заимствова-
ния или примеры влияния польского словообразования, как vXrozoumynIe 
– ср. польск. wyrozumienie ‘понимание’, re; (‘вещь’) – ср. польск. rzecz, 
trou tizna – ср. польск. trucizna ‘яд’, gloupstvo – ср. старопольск. głupstwo 
‘глупость, неразумие’.

Тем не менее Курбский позиционирует себя как блюститель пра-
вильного церковнославянского языка и, продолжая традиции классиче-
ского литературного языка славян, употребляет, в частности, множество 
словосложений как один из наиболее заметных «внешних» языковых 
признаков. В предисловии их более 40. Однако их количество, как мы 
уже сказали, создает лишь внешний образ правильного церковносла-
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вянского языка. Внутреннее содержание слов может иметь нелитератур-
ные, народно-разговорные корни. Примером такого «ложного» церков-
нославянизма является слово победоносец. Курбский употребляет его и 
в предисловии, и в основном тексте в необычном значении – ‘мученик’. 
В предисловии оно относится к Иоанну Дамаскину (3b), в основном 
тексте – к мученикам вообще (61b; в латинском тексте здесь martyribus, 
что подтверждает значение славянского слова). Необычное значение 
слова фиксирует СлРЯ XI-XVII в малоизвестных памятниках XVII века 
– в Хождении и житии в Иерусалим и Египет казанца Василия Яков-
лева Гагары и в Повести князя Ивана Михайловича Катырева-Ростов-
ского (СЛРЯ XV: 122). Наречение мучеников победоносцами может по-
родить множество интеллектуальных спекуляций, если не учесть, что 
победа, просматривающаяся в прозрачной внутренней форме слова, в 
некоторых русских диалектах имеет значение ‘беда, несчастье’ (СРНГ 
XXVII: 189), в том числе и в говорах Ярославской земли, откуда родом 
происходил князь Курбский. Таким образом, церковнославянское по 
виду слово скрывает народно-разговорное содержание.

Вообще, народно-разговорное начало пробивается в предисловии 
князя – и в этом его явное отличие от строгого стилистического едино-
образия текста перевода. Так, в нем можно встретить русские причаст-
ные формы типа izbira};i, wbrona};i, pamAta};i, ne {ade;i, характерную 
уменьшительность (poslaneico, kn]/ata), наконец, стилистически снижен-
ную лексику (i inXe takovXe basni ]ko bX pi]nXh bab smyhou dostoinXe – 5b).

Но самое яркое отличие предисловия от перевода – в текстопо-
строении. В переводе Курбский сохраняет в основном организацию 
текста в оригинале, которая и так, в сущности, достаточно сдержанна, 
а при переложении на славянский иногда еще и теряет заложенную в 
оригинале риторическую форму. Зато в предисловии Курбский впол-
не свободен в демонстрации своего риторического мастерства, чем он 
активно пользуется. Во-первых, обращает на себя внимание обилие ду-
блетных (реже – троичных) сочетаний, украшающих текст в духе стиля 
плетения словес. В качестве иллюстрации приведем несколько фраг-
ментов текста предисловия, содержащих такие сочетания:

ne to;J} oubo pro;itanJe b/stvennXh slovesx vo bl=godenqstvie /ivou{imx 
poleznX (kotorXe preizobilou}tx i wplXva}tx b=gatestvX) tymx bo naou;a}
tsA strahou b=/J}, tymx ko mlsrdJ} i mlsti sklon`ni bXva}tx, tymx 
vospominaetsA sm=r`tnXi ;as i wt[estvJe ko inomou /XvotU no i vo skor`beh 
/Xvou{imx i bedami wbx]tXmx pa;e poleznyi[i, ibo mati im oute[enJ} 
i radosti pisanJ] pro;itanJe bXvaetx, ousla/aetx bo i wkor`mlAet d=[ou, i 
kosti d=[evnXe kryp`ki i nesokrou[itelqnX sotvor]etx (1a‒b);
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… drevnJe ou;iteli bXli na[i vo wboih naou;enX i iskousnX, sire;q, vo 
vny[nXh ou;eni]h filosofxskih, i vo sv]{ennXh pisani]h, i k tomou 
t{alivX i bodrX, a mX neiskousnX i ou;itisA lenivX, i vopro[ati w 
nevydomXh gordi i prezorivi, i a{e malo ny;to navXknemx, mnimsA ou/e 
vse oumyti, i sego radi a{e ;to v pisani]h wbr]{emx nedovydomo, porxtimx 
i raztlevaemx ]ko sA namx viditx, a vedou{Xh ne ho{emx voprositi, a ni 
poU;itisA hotimx, no prostertX le/imx lynosti} i gnousnosti} pogrou-
/ennX (2a);

az` /e k tomou ne moglx prJiti za bedami i napastqmi stranqstva moego, i/e 
bX moglx prelo/iti do konca ego vs} knigou sv]{ennou} i mnwgopoleznou}, 
]ko ryhomx, wt takova svytlago i apostalopodobnag mou/a napisannou} (3a) 
и т.п.

Дублетные сочетания вплетаются в более сложные текстовые кон-
струкции с антитезами, кольцевой композицией и метафорическим па-
раллелизмом, например:

A{e ne boudemx so prile/anIemx pro;itati i ou;itisA, ne boudem ou;itelei 
na[Xh knigx i razoumyti ibo wni bXli m\drX i iskousnX, m\dre i 
prekrasne pod myrami i ;inX gramoti;eskimi i ritorskimi filosofskimx 
wbX;aemx pisali, i ]ko bX grad tverdXi na prevXso;ai[ei gory, dogmatX 
b=lgo;estJ] namxMtavili so be{islennXmi raz l̀i;nXmi wbronenIi, sire;q, 
neprewdolimXmi svidytelstvX, ]ko s pra{ami wgnistXmi napravili, i ]
ko louki kryp`kIe i strylX v touleh gotovXe polo/ili i ougotovali, pisanJ] 
svoi, no potreba s tyhx takovXh komou, dyistvovati i strel]ti? ;ego/ radi 
mX boimsA i lenimsA ou/e ougotovannXmi dyistvovati? togo radi i/q esmE 
gloupX i neiskousnX, a k tomou lenivX i gn}snX … (6b‒7a).

Во-вторых, это ритмическое построение крупных текстовых фраг-
ментов за счет единоокончаний (еще одно наследие словесного плете-
ния). Для таких конструкций характерно постепенное наращение тек-
ста перед каждым последующим словом, содержащим организующую 
фрагмент концовку. Например:

… i me;q wbna/enx wbo}dou wstrx v rouce der`/a{e, sire;q glagolx b=/Ii, i sice 
ereti;eskie rodX poseca}{e, samx /e v dogmatehx b=lgo;esti] neprewdolimx 
bXva}{e, a pravovyrnXmx mnwgoe oute[enie i neiz`re;ennou} radostq i 
veselie i nade/dou izliva}{e (4a);

… a v kotorXh crstvah s={ennXe pisani] prily/ne pro;itaemi bXva}
tx i iskoustvam filosofskim navXka}tx, ty i n=ny za b=lgodati} hsvo} 
nepokoleblemX sto]t, i ne tokmo sami sto]t v cyle, no i mnwgJe krainX 
poseda}tx, i granicX svoi dale;ai[e raz[ir]}tx a/q do konec vselennXe 
podo vlasti poslou[en`stvx svoih pokar]}tx, i zlata i srebra i dragocennago 
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kamenJ] mnwgJe korXsti be{islennXe wbreta}tx, i ;to e{e k tomou 
nailyp`[ago i napohvalnyi[ago, l}dx gloubokih var`varovx podobJ} zvyrei 
doubravnXh /ivou{ihx, ko b=gopoznanJ} privod]tx trisJ]nnago b/stva, i 
stXmx kr={enJemx prosve{}tx (7a‒b).

Наконец, это риторические вопросы и восклицания, организую-
щие обличительный пафос князя (wtkoudX siceva] t`{eta namx? – 2а, w 
beda, w gore – 5a и т.п.).

Итак, сохраняя наличие основных содержательных составных ча-
стей предисловия, князь Курбский обособляет его от текста основного 
перевода в стилистическом ключе.

Наконец, еще одним переводчиком «Богословия» Иоанна Дама-
скина, предварившим свой труд предисловием, был архиепископ Мо-
сковский Амвросий (Зертис-Каменский), переложивший на церковнос-
лавянский язык основное сочинение православной догматики в конце 
XVIII века. Предисловие Зертис-Каменского от прологов его предше-
ственников отличается краткостью, что свидетельствует о смене лите-
ратурных парадигм. Несмотря на немногословность архиепископа, и 
в его предисловии можно обнаружить традиционные составляющие, 
хотя уже не все: владыка не использует цитаты из Писания.

Если Иоанн Экзарх Болгарский когда-то начал свой пролог с про-
славления равноапостольных свв. Кирилла и Мефодия, давших славя-
нам письменность и переводы наиважнейших богослужебных книг, то 
архиепископ Амвросий начинает предисловие к «Богословию» с про-
славления его автора – прп. Иоанна Дамаскина. Он практически ничего 
не сообщает об историческом контексте своего труда, но сосредоточи-
вается на его цели: «Естьли кому, то много паче учащим и учащимся в 
Академиях и Семинариях Российским юношам много послужить долж-
на сия книга. <...> Сия единственная была причина вновь перевесть на 
Славенский язык сие ОБСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ ИЗЛОЖЕНИЕ: хотя 
оное уже переведено и напечатано было в 1675 году при конце книги 
святаго Григория Назианзина [речь идет о переводе Епифания Слави-
нецкого – прим. наше, Н.Н.]» (1b; здесь и далее цит. в упрощенной ор-
фографии по изданию ДАМАСКИН 1774).

И уже без средневекового самоуничижения, но со скромностью 
и достоинством он обращается к читателю, предоставив тому возмож-
ность сравнить его перевод с переводом предшественника, и одновре-
менно кратко обобщает свои представления о том, каким должен быть 
перевод: «Безпристрастному читателю предоставляется судить о до-
броте как прежняго так и сего новаго перевода: тот без сумнения по-
лезнейшим почесться должен, в коем чистота, внятность, и приятность 
преимуществовать будет» (1b).
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Краткость предисловия не предоставляет достаточного материа-
ла, чтобы сравнить его стиль со стилем самого перевода, но тот, что на-
личествует, не позволяет ощутить разницы между ними, что, в общем, 
ожидаемо, если следовать истории сложения стилей литературного язы-
ка. В начале истории церковнославянского языка и в конце его функци-
онирования как ипостаси литературного языка переводчики не делают 
различий между стилем основного текста и текста своего предисловия, 
так как в их понимании они принадлежат одной жанрово-стилистиче-
ской традиции. В эпоху XVI‒XVII вв., когда начинается секуляризация 
литературного языка, поляризация жанрово-стилистических разновид-
ностей, жанр предисловия воспринимается переводчиком (в нашем 
случае – Курбским) как некая дополнительная возможность высказать 
свои идеологические и политические соображения, поэтому стиль его 
предисловия неровен и отличается от стиля основного текста неким 
креном в публицистичность.

Так, на примере трех разновременных предисловий к переводу од-
ного и того же текста можно наглядно проследить трансформацию как 
самого жанра «предисловие переводчика», так и стилистического соот-
ношения предисловия и основного текста. Обязательные компоненты 
предисловия, заданные еще прологом экзарха Иоанна, сохраняются во 
всех предисловиях, хотя и меняют свой содержательный объем. Этими 
компонентами являются: предыстория и/или история перевода (часто 
поданная в общем историческом контексте эпохи создания перевода), 
топос самоуничижения его автора и обращение к читателю, объяснение 
внутренних принципов перевода, формулировка его цели и характери-
стик образцового перевода.

Трансформации объясняются как внутренними причинами лите-
ратурного процесса, так и внешними изменениями целевой читатель-
ской аудитории. Надо отметить, что некоторые традиционные составля-
ющие предисловий в наших примерах изначально были лишь формой 
соблюдения традиции: так, топос самоуничижения, если присмотреть-
ся внимательно, соблюдался весьма формально: вслед за его изложе-
нием болгарский экзарх весьма твердо отстаивает свои позиции перед 
потенциальными оппонентами, князь Курбский открыто критикует 
предшествующий перевод, архиепископ Амвросий вообще не касается 
темы своего «недостоинства», а завуалированная критика предыдущего 
перевода прослеживается и в его вступлении к памятнику.

Постепенно описание предыстории и истории перевода сменяется 
целеполаганием: вместо вопросов «почему и как?» авторы в своем пре-
дисловии отвечают на вопрос «зачем?». Вариативную же часть каждый 
исполняет и заполняет по-своему, в соответствии со своими внутрен-
ними целями и задачами: экзарх Иоанн излагает принципы перевода, 
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князь Курбский – свою политическую и идеологическую позицию, вла-
дыка Амвросий прославляет прп. Иоанна Дамаскина и его труд.

Но есть и то общее, что объединяет переводчиков трех разных 
эпох – это их нескрываемая забота об образовании и образованности, 
некий гуманитарный посыл обществу, пафос которого и составляет 
одну из центральных особенностей жанра предисловия переводчика 
богословского текста.
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Р е з и м е

Рад се бави проблемом жанра предговора у словенским теолошким (преводним) 
текстовима као самосталним делом преводиоца. Овај „жанр у жанру” јавља се већ 
код првих писара. Језгро жанра остало је стотинама година непромењено али су се 
мењали његов унутрашњи обим и поента, што је зависило од различитих ванјезичких 
околности. На развој овога жанра утицала су два битна фактора: пре свега, однос 
између преводиоца и читалаца (циљне групе), затим и однос између предговора и 
главног текста. Однос стила и језика предговора и главнога текста није увек био исти, 
што је било условљено развојем црквенословенског језика и стилом различитих епоха. 
Ови процеси приказани су на примеру словенске традиције превода и рецепције 
„Богословља” Јована Дамаскина.
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В статье обсуждаются принципы цитирования Деяний и Посланий апо-
столов и топика цитат в минейных чинопоследованиях, посвященных русским 
святым. Выявляются изменения в количестве и качестве цитат в зависимости 
от времени создания службы, а также содержание цитат в зависимости от типа 
святости.
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1. ВВЕДЕНИЕ. Настоящее исследование продолжает разработку мас-
штабной темы, связанной с рецепцией славянского перевода Деяний и 
Посланий апостолов в истории русского литературного языка. Данная 
постановка вопроса предполагает изучение принципов цитирования 
Апостола в различных жанрах церковной книжности. Цель данной ста-
тьи – выявить специфику цитирования текста Апостола в оригинальных 
службах русским святым, созданных в период с XII по начало XX вв., 
а именно: а) определить основные тенденции и приемы цитирования в 
зависимости от времени создания службы и б) зафиксировать сходства 
и различия в топике цитат, характерных для того или иного агиологи-
ческого чина.

Материалом для исследования послужил корпус церковнославян-
ских миней, размещенный на Интернет-ресурсе www.orthlib.ru. Текст 
Апостола приводится как в соответствии с современным церковносла-
вянским стандартом (ЦИТАТА ИЗ БИБЛИИ 2012), так и, в случае необходи-
мости, по древним спискам. Для уяснения исторического пути развития 
русской гимнографии мы воспользовались авторитетным трудом Ф. Г. 
Спасского, обобщившего исследования историков русской Церкви и 
русского литургического творчества (СПАССКИЙ 1951). Орфография цер-
ковнославянских источников упрощена.

Прежде чем перейти к конкретному изложению, скажем несколь-
ко слов о том, что именно мы считаем цитированием Св. Писания и то-
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пикой. Известно, что существует два взгляда на эту проблему: цитатами 
называют либо только точное воспроизведение фрагмента священного 
текста, сопровождаемое отсылкой к источнику, либо и компоненты тек-
ста, не маркированные как чужое слово и зачастую имеющие характер 
устойчивой формулы либо аллюзии, источник которых, тем не менее, 
можно установить (РАНЧИН 2011: 94‒95). Мы разделяем последнюю 
точку зрения и, более того, рассматриваем такие «скрытые» цитаты как 
особенно важные для выяснения степени освоенности изучаемого свя-
щенного текста в христианской литературе, созданной на церковносла-
вянском языке русского извода.

Что касается топики, мы, вслед за многими исследователями, по-
нимаем топосы как общие (образцовые) мотивы и образы содержатель-
ного плана, выражающиеся посредством устойчивых формул – см. об 
этом подробнее в (КОНЯВСКАЯ 2004).

Нам уже приходилось писать о специфике церковной поэзии в связи 
с византийской гимнографией: «…аллюзивность и даже энигматичность 
византийской гимнографии общеизвестны. Поэтому цитируемый канони-
ческий текст в ней, как правило, подвергается значительным изменениям 
и не имеет строгой ссылки на источник» (НОВАК 2009: 16). Естественно, 
что в оригинальных русских службах, так или иначе ориентированных на 
византийские образцы, обнаруживается та же закономерность.

2. ХРОНОЛОГИЯ РУССКОЙ ГИМНОГРАФИИ И ПРИЕМЫ ЦИТИРОВАНИЯ АПОСТОЛА. 
Проведенный анализ служебных Миней показал следующее. В ранних 
службах XII в. (киевского типа) число цитат из Апостола невелико (они 
уступают в количественном отношении цитатам из Евангелия и Псалты-
ри), и все они достаточно кратки. Первой в хронологическом отношении 
является служба страстотерпцам Борису и Глебу (24 июля / 4 августа), 
которая была дополнена в более позднее время. В тех ее частях, которые 
относятся к древнему периоду, находим только два случая, отсылающие 
к книге Деяний, при этом второй представляет аллюзию: но яко Стефaну 
подобницы первомученику, молящеся глаголасте: не постaви имъ греха, 
Человеколюбче (стихира на стиховне 3-я), за убивaющыя тя тeпле молил-
ся еси, святе, яко вторый мyченикъ Христовъ великий Стефaнъ (канон 
2-й, песнь 6, тропарь 2), ср. Деян.7:60: Преклонь же колена, возопи гла-
сомъ велиимъ: Господи, не постави имъ греха сего.

Служба равноап. княгине Ольге (11/24 июля), сохранившая, по сло-
вам Ф. Г. Спасского, «свою первоначальную простоту» (СПАССКИЙ 1951: 
78), содержит всего одну формулу из текста Посланий: чaдо света яви-
лася еси (Канон, п. 6, тропарь 1), ср. Еф.5:8: якоже чада света ходите.

В чинопоследованиях, посвященных прп. Феодосию Печерскому 
(3/16 мая, перенесение мощей – 14/28 августа), созданных в начале XII 
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в. печерским иноком Григорием и ориентированных на византийскую 
службу прп. Феодосию, общих житий начальнику (СПАССКИЙ 1951: 82), 
находим уже большее разнообразие в цитировании, хотя цитаты также 
не отмечены как чужое слово. Например, в службе 3/16 мая присутствует 
интересная грамматическая перестройка цитируемого текста: ко Анто-
нию притeкъ преподобному: у негоже научился еси неизреченнымъ, еже 
ухо не слыша, въ твоe же сeрдце вниде (стихира на хвалитех 1-я), ср. 
1Кор.2:9 ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взы-
доша, яже уготова Богъ любящымъ Его. Выражение апостола ихже око 
не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, восходящее к 
книге пророка Исаии (64:4), представляет ряд однотипных конструкций 
с отрицанием, однако под пером гимнографа претерпевает переработку, 
результатом которой является содержательная антитеза не слыша – вниде.

Особая ситуация наблюдается в службе равноап. князю Владими-
ру – по свидетельству историков Церкви, столь же ранней, как и преды-
дущие, но редактировавшейся в XV в. Пахомием Логофетом (СПАССКИЙ 
1951: 88). Религиозное обращение Владимира сопоставляется с обра-
щением ап. Павла, описанным в книге Деяний (гл. 9, 22), в связи с чем 
возникают соответствующие аллюзии и цитаты. Приведем примеры 
аллюзии: и цaрствуетъ Христосъ Богъ, обретъ его яко Пaвла прeжде 
(стихира на стиховне 2-я); Иже Пaвла просветивый, и избрaнна сотво-
ривый (канон 2-й, песнь 3, тропарь 1). В кондаке, помимо аллюзии, на-
ходим соединение мотивов из различных посланий ап. Павла: Подоб-
ствовавъ великому апоcтолу Пaвлу въ сединахъ, всеслaвне Владимире, 
вся яко младeнческая мудрования, яже о идолехъ тщания остaвль, яко 
мyжъ совершeнный, украсился еси божеcтвеннаго крещeния багря-
ницею – ср. Егда бех младенец, яко младенец глаголах, яко младенец 
мудрствовах, яко младенец смышлях: eгда же бых мужъ, отвергох 
младенчeская (1Кор.13:11) и дондеже достигнем… в мужа совершен-
на, в меру возраста исполнения Христова (Еф.4:13). Как видим, точное 
цитирование здесь отсутствует – автор песнопения подчиняет грамма-
тику первоисточника своей художественной задаче.

Следующий плодотворный для древнерусской гимнографии пери-
од – XV век, время творчества выдающихся агиографов, мастеров «изви-
тия словес» Епифания Премудрого и Пахомия Логофета. Следует иметь в 
виду, что именно в это время на Руси происходит смена богослужебного 
устава, в связи с чем краткие «студийские» последования дополняются 
более пространными бденными богослужениями, предусмотренными 
Иерусалимским уставом и включающими в свой состав малую вечер-
ню, стихиры на литии и на хвалитех (СПАССКИЙ 1951: 97‒98). Изменение 
структуры естественным образом влечет за собой и содержательные из-
менения в текстах служб в сторону торжественного витийства.
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Наиболее полно выражают стиль эпохи службы прп. Сергию Ра-
донежскому (память 25 сентября / 8 октября, обретение мощей 5/18 
июля), в написании которых принимали участие как Епифаний, так и 
Пахомий. Данные чинопоследования содержат большее число цитат из 
Посланий апостолов, нежели ранние службы, но при этом цитирование 
практически не меняет своего характера: в нем по-прежнему принима-
ют участие краткие, в том числе аллюзивные, формулы. Например, в 
канонах сентябрьской службы на преставление преподобного, ориен-
тированной на византийские службы Феодосию и Антонию Великим 
(СПАССКИЙ 1951: 109), находим следующее:

Христа нaсъ рaди волею смирившагося, дaже до рaбия обра-
за подражaвъ (канон 1-й, песнь 1, тропарь 1), где словосочетание до 
рaбия образа восходит к Флп.2:7 зракъ раба приимъ. Последнее чтение 
представляет вариацию в древнеславянских списках Апостола и Слу-
жебника, где наряду с выражением �	��$ 	�� / 	��� может выступать и 
�	��$ 	�� / 	��� (ОРЛОВ 1909: 185; ХРИСТОВА-ШОМОВА 2004: 302);

Лице Христово лицeмъ, преподобне Сeргие, зрети сподобился еси, 
зерцaломъ воистинну разрешшымся (канон 1-й, песнь 1, тропарь 3) – 
ср. Видимъ убо ныне якоже зерцаломъ въ гадании (1Кор.13:12);

Обветшaвшаго человека яве, отче, совлeклся еси, и яко сквeрну 
ризу отвeргъ съ греховными страстьми, въ новаго облeклся еси (канон 
2-й, песнь 5, тропарь 1) – ср. не лжите другъ на друга, совлекшеся вет-
хаго человека съ деяньми eго и облекшеся въ новаго (Кол.3:9‒10); этот 
мотив «переодевания» внутреннего человека совмещен здесь с форму-
лой, восходящей к посланию Иуды (1:23): ненавидяще и яже от плоти 
оскверненую ризу.

Временем расцвета русского литургического творчества стано-
вится период XVI–XVII вв., в связи с канонизацией целого ряда новых 
святых. Цитаты в минейных песнопениях постепенно становятся более 
пространными. Так, в службе святителям Гурию и Варсонофию Казан-
ским, составленной в начале XVII столетия митрополитом Казанским, 
впоследствии патриархом и священномучеником Ермогеном, на обрете-
ние их мощей (4/17 октября 1595 г.), еще преобладают краткие аллюзии 
и формулы с минимальной грамматической переработкой, например: 
Течeние восприя, и пyть соверши (канон свт. Гурию, песнь 6, тропарь 3), и 
скончaсте течeние доброе постомъ, и молитвою («Слава» на хвалитех) 
– ср. течение скончахъ, веру соблюдохъ (2Тим.4:7). А вот в последовании 
прп. Михаилу Клопскому (память 11 / 24 января), созданном в XVI и до-
полненном в XVII в., появляются более развернутые цитаты с отсылкой к 
источнику, объединяющие подчас несколько мотивов:

и боговидцемъ апоcтоломъ нрaвомъ уподобився, иже до трeтияго 
небесе возшeдшаго услышавъ глаголюща: мы юроди Христа рaди (канон 
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1-й, песнь 1, тропарь 3) – ср. Вемъ человека о Хриcте … восхищена бывша 
таковаго до третияго небесе (2Кор.12:2) и �� ��	��� �<� 	��� (1Кор.4:10, 
по спискам Апостола XIV–XVI вв. (ВОСКРЕСЕНСКИЙ 1906: 40);

и по апоcтолу духовную мyдрость стяжaвъ, еже есть бyйство 
Христа рaди (канон 2-й, песнь 1, тропарь 2) – ср. приведенное чтение 
1Кор.4:10 и �
=����$ �� ��=��$ �� �	�>��>�� ��� �� �=�� ��=�. ������� � 
>��� >��� (1Кор.2:14, по Христинопольскому Апостолу XII в. и Толко-
вому Апостолу 1220 г. (ВОСКРЕСЕНСКИЙ 1906: 22‒24);

Кaменю веры Петру апоcтолу уподобився, распялся еси мирови 
во всeй жизни твоeй (канон 1-й, песнь 3, тропарь 1) – ср. мне же да не 
будетъ хвалитися, токмо о креcте Господа нашего Иисуса Хриcта, 
имже мне миръ распятся, и азъ миру (Гал.6:14);

Повелениемъ Владыки Христа, отче, последствуя, кротокъ и 
смирeнъ, и всемъ всякъ былъ еси, подобникъ вселeнныя учителю (ка-
нон 2-й, песнь 3, тропарь 3) – ср. всемъ быхъ вся, да всяко некия спасу 
(1Кор.9:22).

Последние два чтения обращают на себя внимание тем, что в них 
подвиг преподобного уподобляется жизненному пути апостолов. При 
этом в тропаре первого канона аллюзия на реальное распятие, которым 
завершился жизненный путь ап. Петра, сопровождается аллюзией на 
метафорический образ послания ап. Павла.

XVIII век характеризуется некоторым упадком литургического 
творчества (что обусловлено трудностями бытия русской Церкви в си-
нодальный период), однако в 30-е годы XIX столетия вновь появляются 
незаурядные его образцы, в которых расцветает обильное цитирование 
Нового Завета. Особенно заметны в этом отношении службы свт. Ми-
трофану Воронежскому (память 23 ноября / 6 декабря) и Иннокентию 
Иркутскому (26 ноября / 9 декабря). В обеих используется прием кон-
таминации различных цитат, в том числе может совмещаться цитирова-
ние Апостола и Евангелия:

Благий и верный рaбе, усердный делателю виногрaда Христова, 
ты, яко добрый пaстырь, вaръ и тяготу дневнyю понeслъ еси, уча сло-
весныя овцы, сeрдцемъ веровати въ прaвду, усты же исповедати во 
спасeние: темже и Богъ яко избрaннаго своего вознесe тя («Слава» на 
хвалитех свт. Митрофану). Подвиг святителя прославляется здесь по-
средством искусной контаминации евангельских и апостольских цитат. 
При этом формула благий и верный рaбе заимствуется из евангельской 
притчи о талантах (Рече же eму господь eго: добре, рабе благий и вер-
ный – Мф.25:21), выражение вaръ и тяготу дневнyю – из притчи о ра-
ботниках одиннадцатого часа (глаголюще, яко сии последнии единъ часъ 
сотвориша, и равныхъ намъ сотворилъ ихъ eси, понесшымъ тяготу дне 
и варъ – Мф.20:12). В данном случае можно говорить уже не об ал-
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люзии, но о реминисценции, т.е. не об отсылке к некоему известному 
тексту, но об использовании отдельных его фрагментов. Образ делате-
ля винограда, напротив, аллюзивен и восходит к чтению Ин.15:1 Азъ 
eсмь лоза истинная, и Отецъ Мой делатель есть. Что касается цитат 
из Апостола, их две, причем одна лексически точная, с грамматической 
перестройкой, ср.: сердцемъ бо веруется въ правду, усты же испове-
дуется во спаcение (Рим.10:10). Вторая, темже и Богъ … вознесe тя, 
представляет собою, скорее, формулу, поскольку в источнике говорится 
о подвиге Христа: Темже и Богъ Его превознесе (Флп.2:9).

Тот же прием контаминации наблюдаем и в первой стихире на 
литии свт. Митрофану: Таковъ нaмъ подобaше архиерeй, преподобенъ, 
прaведенъ, милостивъ, и во всехъ оправдaниихъ Господнихъ непороченъ. 
Приидите, песньми и псалмы духовными светло ликовствyимъ днeсь, 
тому сице зовyще: рaдуйся, отeческихъ обычаевъ ревнителю, столпе 
и утверждeние веры – ср. Таковъ бо намъ подобаше архиерей: препо-
добенъ, незлобивъ, безскверненъ (Евр.7:26), Беста же праведна оба 
пред Богомъ, ходяща во всехъ заповедехъ и оправданиихъ Господнихъ 
безпорочна (Лк.1:6), глаголюще себе во псалмехъ и пениихъ и песнехъ 
духовныхъ (Еф.5:19, то же Кол.3:16), церковь Бога жива, столпъ и ут-
верждение истины (1Тим.3:15). Как видим, в стихире цитируются че-
тыре источника, при этом цитата из послания Евреям получает новую 
лексическую разработку (прaведенъ, милостивъ) и дополнение из еван-
гельского текста (интересно, что характеристика во всехъ оправдaниихъ 
Господнихъ непороченъ заимствована из описания праведности родите-
лей Пресвятой Богородицы Иоакима и Анны). Налицо сложная реми-
нисценция, как и в стихире, рассмотренной выше. Формулы песньми 
и псалмы, столпе и утверждeние принадлежат топике отечественной 
гимнографии, о чем речь пойдет далее.

Схожая техника цитирования присутствует и в службе свт. Инно-
кентию Иркутскому. Ф. Г. Спасский считал обилие цитат в ней приметой 
идиостиля: «Частое употребление выражений из служб и Священного 
Писания показывает в авторе немолодого священнослужителя, весьма 
начитанного и грамотного…» (СПАССКИЙ 1951: 248‒249). Например, в 
каноне (песнь 9, тропарь 1) встречаем следующее: Апостолъ языковъ 
былъ еси, отче, якоже и Павелъ, темже ныне восхищенъ еси на высо-
ту божественнаго лицезрения: идеже молишися, да Богъ возраститъ, 
еже ты, мудрый делателю, насадилъ и напоилъ еси – ср. И вемъ такова 
человека: … яко восхищенъ бысть въ рай, и слыша неизречeнны гла-
голы (2Кор.12:3-4), Азъ насадихъ, Аполлосъ напои, Богъ же возрасти 
(1Кор.3:6). Выражение восхищенъ еси на высоту божественнаго лицез-
рения носит характер аллюзии, в то время как глагольные формы воз-
раститъ, насадилъ и напоилъ еси точно повторяют опорные глаголы из 
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сентенции ап. Павла, но в иной последовательности и с той разницей, 
что «садоводческая» метафора у апостола применяется к двум лицам, а 
в тропаре канона относится исключительно к деятельности святителя.

Службы начала XX века продолжают тенденцию к увеличению 
числа цитат из Апостола и к контаминации их с цитатами из других 
библейских книг. Так, в службе сщмч. Ермогену, прославленному в 
лике святых в 1913 году (12/25 мая), мы отметили 15 цитат только из 
Апостола. Обилие цитат не ускользнуло от внимания исследователей: 
«Особое положение занимает служба священномученику Ермогену, па-
триарху Московскому. Она вся, от начала до конца, – излияние горячей 
души и большого откровенного таланта... И вся служба – гимн бого-
словия, которое берет себе пищу из речений Ветхого и Нового Заветов, 
из богослужебных текстов и все претворяет в высокий, вдохновенный 
гимн...» (МОНАХИНЯ ИГНАТИЯ 2005: 187). Например, в составе стихир на 
«Господи, воззвах» обнаруживается контаминация, в которой участву-
ет, помимо новозаветного, и ветхозаветный текст:

Живо слово Господне и действенно: не убойтеся от убивaющихъ 
тело, души же не могyщихъ убити: убойтеся же пaче могyщаго и дyшу 
и тело погубити въ геeнне. Потерпе душа твоя въ слово сие, священ-
номучениче Ермогeне (стихира 4-я) – ср. Живо бо слово Божие и дей-
ственно (Евр.4:12), не убойтеся от убивающихъ тело, души же не мо-
гущихъ убити: убойтеся же паче могущаго и душу и тело погубити въ 
геенне (Мф.10:28), потерпе душа моя въ слово Твое (Пс.129:4). Данная 
ситуация интересна тем, что цитаты из послания к Евреям и из ветхо-
заветного псалма используются для обрамления весьма протяженной и 
точной цитаты из Евангелия, формируя тем самым пространство едино-
го литургического гипертекста.

Прерванные десятилетиями богоборчества, традиции русской 
гимнографии ожили в связи с новыми канонизациями конца XX века, 
среди которых центральное место заняло прославление блж. Ксении 
Петербургской (1988) и прав. Иоанна Кронштадтского (1990). В служ-
бах, посвященных этим святым, можно наблюдать тот же прием ши-
рокого цитирования Св. Писания, что и в службах предшествующих 
полутора столетий: контаминацию цитат из различных книг Нового и 
Ветхого Завета либо из различных апостольских посланий. Например:

О Ксeние мужемyдренная, крепость души твоея кто исповесть, 
яко на брaнь со княземъ тьмы и мира сего исходящи, Андрeемъ нареклaся 
еси, … вся могу о Христе, мене укрепляющемъ, со апоcтоломъ взывaла 
еси (стихира на «Господи, воззвах» 3-я блж. Ксении) – ср. яко несть 
наша брань къ (противу) крови и плоти, но къ … миродержителeмъ 
тмы века сего (Еф.6:12), вся могу о укрепляющемъ мя (Иисусе) Христе 
(Флп.4:13);
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О чада и дрyзи, вскyю любите суету и ищете лжи; … видите мя, 
вся яко умeты вменившую и свободу от всякия тщеты улучившую: по-
следуйте убо мне, якоже и азъ Христу, и къ богaтству, аще течeтъ, 
не прилагaйте сeрдца («Слава» на «Господи, воззвах» блж. Ксении) – 
ср. вскyю любите суету и и  щете лжи (Пс.4:3), и вменяю вся уметы 
быти, да Хриcта приобрящу (Флп.3:8), богaтство аще течeтъ, не 
прилагaйте сeрдца (Пс.61:11);

Стрaннице блажeнная, вся сyетная яко умeты вменившая, да би-
серъ Христа приобрящеши (стихира на литии блж. Ксении) – здесь в 
цитату из Флп.3:8 инкорпорировано слово бисеръ, создающее аллюзию 
на текст евангельской притчи: Паки подобно eсть Царcтвие Небеcное 
человеку купцу, ищущу добрыхъ бисерей, иже обретъ eдинъ многоце-
ненъ бисеръ, шедъ продаде вся, eлика имяше, и купи eго (Мф.13:45‒46);

Облeкся во Христа верою и причaстиемъ Святыхъ Таинъ былъ 
еси твeрдъ, яко скала, глаголя: мне Христосъ полнота всехъ благъ, жи-
вотъ и миръ, превосходяй всякъ умъ (канон св. Иоанну, песнь 5, тро-
парь 2) – ср. eлицы бо во Христа крестистеся, во Хриcта облекостеся 
(Гал.3:27), мне бо eже жити, Хриcтосъ (Флп.1:21), и миръ Божий, пре-
восходяй всякъ умъ, да соблюдетъ сердца ваша (Флп.4:7).

3. ТОПИКА ЦИТАТ ИЗ АПОСТОЛА В СЛУЖБАХ РУССКИМ СВЯТЫМ. Теперь 
обратимся к анализу топики апостольских цитат в службах русским 
святым. Нам предстоит выяснить, присутствуют ли заимствованные из 
Апостола устойчивые топосы и выражающие их словесные формулы в 
русской гимнографии, и существует ли та или иная зависимость их со-
держания от чина святости?

Мы рассмотрели в указанном аспекте четыре агиологических 
типа, характерных для русской Церкви, – святители, благоверные кня-
зья, преподобные, блаженные и праведные. Для каждого из них дей-
ствительно можно выделить определенные топосы и соответствующие 
формулы – несмотря на то, что службы тому или иному святому в каж-
дой группе создавались в разное время.

Для святительского чина это, во-первых, формула столпъ и 
утвер ждение, встречающаяся в службах свтт. Петру Московскому, 
Алексию Московскому, Митрофану Воронежскому и восходящая, как 
мы видели выше, к выражению церковь Бога жива, столпъ и утверж-
дение истины (1Тим.3:15). Вторая формула, наказатель и учитель, от-
меченная в службах свтт. Петру Московскому (наказатель и учитель 
всемъ былъ еси – канон 2-й, песнь 7, тропарь 3) и Иоасафу Белгород-
скому (немудрыхъ наказатель и веры учитель – светилен), связана с 
чтением Рим.2:20 наказателя безyмным, учителя младенцeмъ, имуща 
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образъ разума и истины въ законе. Присутствие именно этих топосов 
в службах святителям представляется далеко не случайным – оба они 
подчеркивают роль архиерея как хранителя догматической истины и 
наставника паствы.

Среди служб благоверным князьям следует различать чино по-
следования, посвященные князьям-страстотерпцам (Борису и Глебу, 
Игорю Черниговскому, Михаилу Тверскому) и князьям, принявшим в 
конце жизни монашество (Петру и Февронии, Александру Невскому, 
Даниилу Московскому, Феодору Смоленскому и чадам его Давиду и 
Константину Ярославским чудотворцам). Топика этих служб различ-
на. У страстотерпцев Бориса, Глеба, Игоря повторяется мотив убиения 
первомученика Стефана, описанного в книге Деяний (глава 7), напри-
мер: Ты же Господеви молился еси, подобяся первомученику Христову и 
с ним взывая: Господи, не постави им греха сего (стихира на «Господи, 
воззвах» 2-я блгв. кн. Игорю). Также частотны формулы типа законно 
пострадавше, восходящие к чтению 2Тим.2:5 Аще же и постраждет 
(подвизается) кто, не венчается, аще не законно мучен будет (будет 
подвизатися). Так, в службе на перенесение мощей Бориса и Глеба 
(2/15 мая) из пяти цитат три представляют именно эту формулу. Кроме 
того, она обнаруживается и в службе Михаилу Тверскому: Приидите, 
восхвaлимъ чудотворца и мученика, законно пострадaвшаго («Слава» 
на стиховне).

Службы «монашествующим» князьям предсказуемо представ-
ляют топику, общую со службами преподобнического чина (в том 
числе теми, которые имели византийские образцы). Это повторя-
ющийся мотив из Флп.3:8 вменяю вся уметы быти (встречается в 
песнопениях князьям Петру и Февронии, прпп. Феодосию Печерско-
му, Сергию Радонежскому, Иову Почаевскому), а кроме того, топос 
«жилище (храм, дом, обитель, приятелище) Духа», восходящий к 
Еф.2:22: о Немже и вы созидаетеся въ жилище Божие Духомъ и 
встречающийся в минейных последованиях прпп. Антонию Печер-
скому, Феодосию Печерскому, Сергию Радонежскому, Александру 
Свирскому, Петру и Февронии.

В службах праведным и блаженным (Христа ради юродивым) 
также отчетливо наблюдается общность с преподобническими то по-
сами. Кроме топоса «жилища Божия», среди них уже упомянутый об-
раз «уметов» (см. выше Флп.3:8), а также топосы духовной брани (ср. 
Еф.6:12-13 …яко несть наша брань къ (противу) крови и плоти, но къ 
началомъ, и ко властемъ (и) къ миродержителeмъ тмы века сего, къ 
духовомъ злобы поднебeснымъ. Сего ради приимите вся орyжия Бо-
жия) и совлечения ветхого человека (см. выше Кол.3:9-10). Эти топосы 
объединяют блж. Василия Московского и блж. Ксению Петербургскую, 



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА462

несмотря на то, что служба первому была создана в XVI, а служба по-
следней – в XX столетии. Общность топики чина преподобных и чина 
блаженных объясняется, очевидно, сходством в их подвижничестве, со-
держанием которого были аскеза и самоотвержение.

Существует также ряд общих для различных агиологических чи-
нов топосов и формул, среди которых наиболее частотны:

Формулы типа псалмы и песньми (возможны модификации типа 
песньми и псалмы / песньми и пеньми / во псалмех и песнех / въ песнехъ 
и пениихъ / въ пениихъ и песнехъ / псалмы и пении и т.п.), восходящие 
к чтениям Еф.5:19 глаголюще себе во псалмехъ и пениихъ и песнехъ ду-
ховныхъ и Кол.3:16 вразумляюще себе самехъ во псалмехъ и пениихъ и 
песнехъ духовныхъ. Такие формулы встречаются (и иногда по нескольку 
раз) в службах блгв. князьям Петру и Февронии, Александру Невскому, 
блгв. царевичу Димитрию, прпп. Сергию Радонежскому, Александру 
Свирскому, свт. Митрофану Воронежскому, сщмч. патриарху Ермоге-
ну, св. прав. Иоанну Кронштадтскому. Исключительная их частотность 
естественным образом обусловлена самим жанром церковной службы, 
предполагающей воспевание подвига святого.

Формулы типа течение скончати / совершити (формы глаголов и 
порядок слов в словосочетании могут быть самыми разными), восходя-
щие к 2Тим.4:7 подвигомъ добрымъ подвизахся, течение скон чахъ, веру 
соблюдохъ и отмеченные в службах блгв. кн. Игорю Черниговскому, 
Александру Невскому, Феодору, Давиду и Константину Ярославским 
чудотворцам, свтт. Петру, Гурию и Варсонофию, Тихону Задонскому, 
Митрофану Воронежскому, прп. Серафиму Саровскому. Данный топос 
также универсален для всех агиологических чинов, поскольку пред-
ставляет обобщенный образ жизненного пути, посвященного служе-
нию Богу и ближнему.

4. ВЫВОДЫ. Итак, выше мы рассмотрели корпус русских миней-
ных чинопоследований, созданных в XII–XX вв., с целью определить 
ха рактер цитирования Деяний и Посланий апостолов и динамику его 
развития, а также выявить топику цитат в том или ином агиологиче-
ском чине. Исследование показало, что приемы цитирования изменя-
ются в диахронии от использования кратких аллюзий к цитированию 
более развернутых фрагментов источника, так что аллюзии сменяют-
ся реминисценциями, а число цитат возрастает с течением времени. 
В отношении топики можно сделать вывод о предпочтении тех или 
иных мотивов и образов в зависимости от агиологического чина, а 
также о наличии общих, универсальных топосов и выражающих их 
формул.



 МАРИЯ ОЛЕГОВНА НОВАК: Цитирование церковнославянского апостола … 463
ИСТОЧНИКИ

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ. Библиотека святоотеческой литературы. Минея. <http://
orthlib.ru/worship/mineya.> 28.12.2012.

ЦИТАТА ИЗ БИБЛИИ. <http://jesuschrist.ru/software, http://bqt.ru/Katalog?v=13x.> 28.12.2012.

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВОСКРЕСЕНСКИЙ, Г. А. Древ не славянский Апостол. Вып. 2. Послание к Ко ринфянам I-е. 
Сергиев Посад, 1906.

КОНЯВСКАЯ, Е. Л. Проблема общих мест в древнеславянских литературах (на материале 
агиографии). RUTHENICA 3 (2004): 80–92.

МОНАХИНЯ ИГНАТИЯ (Пузик). Церковные песнотворцы. Москва, 2005.
НОВАК, М. О. Текст Апостола в славяно-русских служебных минеях: характер ци-

ти рования. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета. Серия «Филология» 2/16 (2009): 15–22.

ОРЛОВ, М. И. Литургия святого Василия Великого. Санкт-Петербург, 1909.
РАНЧИН, А. М. К проблеме разграничения топосов и цитат в древнерусской словесности. 

Древняя Русь. Вопросы медиевистики 3/45 (2011): 94–95.
СПАССКИЙ, Ф. Г. Русское литургическое творчество. Париж: YMCA-PRESS, 1951.
ХРИСТОВА-ШОМОВА, Искра. Служебният Апостол в славянската ръкописна традиция. 

Том I. Изследване на библейския текст. София: Университетско издателство 
«Св. Климент Охридски», 2004.

Марија Олеговна Новак

ЦИТИРАЊЕ ЦРКВЕНОСЛОВЕНСКОГ АПОСТОЛА
У СЛУЖБАМА РУСКИМ СВЕТИМА XII–XX В.

Р е з и м е

У чланку се разматрају принципи цитирања Дела апостолских и Посланица све-
тих апостола и топика цитата у службама посвећеним руским светима. Истраживање 
показује да се принципи цитирања развијају од коришћења кратких алузија до цитирања 
опширнијих фрагмената изворника, тако да се алузије замењују реминисценцијама, 
а број цитата расте са протоком времена. У погледу топике аутор изводи закључке о 
томе да у зависности од агиолошког чина постоји склоност ка одређеним мотивима и 
метафорама, као и о постојању заједничких, универзалних топоса и формула које их 
изражавају.

Казанский федеральный университет
Институт филологии и межкультурной коммуникации
Кафедра русского языка и методики преподавания
г. Казань, 420008, ул. Кремлевская, 18, Россия
mariaonovak@gmail.com





 УДК 811.163.1’35:27-1
  
  

Зоран Ранковић

ГРАФИЈСКА И ОРТОГРАФСКО-ФОНЕТСКА ОБЕЛЕЖЈА
УРЕДАБА И ПРОПИСА МИТРОПОЛИЈЕ БЕОГРАДСКЕ

Овај рад има за циљ испитивање графије и ортографско-фонетских 
особености црквено-административних докумената сабраних у књизи Уредбе и 
прописи Митрополије београдске: 1857–1876.

Кључне речи: теолингвистика, рускословенски језик, српскословенски 
језик, славеносрпски језик, Уредбе и прописи Митрополије београдске, 
ортографија, фонетика.

1. УВОД. Овај рад је посвећен испитивању графије и ортографских 
и фонетских особености текстова сабраних у књизи Уредбе и пропи-
си Митрополије београдске: 1857‒1876 (РАНКОВИЋ – ЛАЗИЋ 2010). Из-
ворни документи публиковани у наведеној књизи смештени су у ар-
хиву Епархије браничевске у Пожаревцу. Потичу из периода када је 
Пожаревац био седиште Пожаревачког протопрезвитерата који је, као 
мања црквено-управна јединица, био у саставу Митрополије београд-
ске. Изворна грађа садржи уредбе, прописе, правила као и решења 
Архијерејских Сабора које је Митрополија београдска, преко окружних 
протопрезвитера, прослеђивала подручном свештенству. Сагледавањем 
садржаја и структуре публикованих извора уочава се широк спектар 
тема, које се дотичу не само црквене, већ и друштвене, политичке и 
културне историје (РАНКОВИЋ – ЛАЗИЋ 2010: 15‒16).

Изворни документи, настали до краја седме деценије 19. века, 
исписани су старом азбуком, односно, грађанским писаним типом 
ћирилске азбуке. Почетком осме деценије настају документи исписани, 
уз извесна одступања, Вуковом азбуком. Подсетимо се да је Књажеско-
српска канцеларија 1832. објавила забрану штампања књига Вуковом 
азбуком (текст забране види у: МЛАДЕНОВИЋ 2008: 473‒475). У Србији 
је забрана употребе Вукове азбуке укинута 1859/60. године, 1865. она 
је прихваћена на Великој школи, а тек 1868. уклоњено је последње 
ограничење за њену употребу. У публикацији је текст изворних доку-
мената дат у транслитерованом облику, односно, изворне графеме до-
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следно су транспоноване графемама исте звучне вредности (РАНКОВИЋ 
– ЛАЗИЋ 2010: 17).

Основни лексички фонд изворних докумената углавном је српски. 
Српском народном језику недостајали су изрази за многе апстрактне 
појмове, као и за тековине новије цивилизације (о језику Срба овога 
периода в. МЛАДЕНОВИЋ 1989; ИВИЋ – КАШИЋ 1981: 311‒380). Такви не-
достаци били су попуњавани речима из рускословенског, руског, славе-
носрпског, немачког, француског, уколико нису преузимани интернаци-
онализми или колоквијализми (РАНКОВИЋ – ЛАЗИЋ 2010: 17).

Приликом анализе дата је предност документима који су донети у 
блоку са репродукцијама, који се у књизи налази после поглавља са пре-
писима – узето је у обзир нешто више од 60 докумената. Из испитивања 
су изостављени уводни и завршни елементи (адресати, титуларије, 
потписи), јер су у њима посведочене званичне административне фразе 
и они самим тим не представљају аутентичан материјал. Због обима 
материјала цитирам, ради илустрације, само поједине примере; први 
број поред наведеног примера означава страницу у публикацији а други 
број – ред у којем се пример налази.

2. ПРАВОПИСНЕ ОДЛИКЕ. Славеносрпски језик није имао одређена 
правила јер је његова реализација била везана за самог писца, ау-
тора – или писара у овом случају, као и низа елемената везаних за 
само дело (МЛАДЕНОВИЋ 1977: 157‒159). Тако је и правопис Уредаба 
и прописа Митрополије београдске несређен и колебљив. Одсуство 
општеприхваћених правила писари ових докумената искористили су 
тако да је сваки стварао свој правопис или писао без икаквих правила 
(РАНКОВИЋ – ЛАЗИЋ 2010: 16‒17).

На почетку реченице стоји исписано велико слово. Међутим, по-
некад се иста лексема исписује некада великим а некада малим сло-
вом: у цркви на богослуженію 57/6, у Цркви при Богослуженію 58/8‒9, 
Благоговѣйно Свештенство 57/2‒3, боголюбезно свештенство 70/15‒16, 
на Божественой Літургіи 64/4, на концу божествене литургіє 73/21. 
Нису ретки случајеви „да се не може поуздано утврдити да ли се ради о 
великом или малом слову” (РАНКОВИЋ – ЛАЗИЋ 2010: 17).

Осим писањем графијски јотованих вокала (я, ю, є, е, ѣ) и ретких 
одступања у духу рускословенског: єпархіа 60/6, вливаеши 141/7, глас 
ј означен је са і: iер 219/15, iедно 252/5, іошть 59/11, обоiега 252/15, 
коіой 43/11, своіомъ 71/14, краiу 252/7, радуiу 252/13, са й: подѣйствує 
23/10, найпре 59/17, спокойства 60/4, край 65/4 и, ретко у документима 
писаним предвуковским писмом, са и: наивећи 267/8, наивише 267/21, 
своиски 267/26 и са ј: јерей 99/7, 99/8. У документима који су исписани 
Вуковом азбуком – почев од документа од 12. маја 1871. године – глас 
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ј обележен је, наравно, графијом ј: упућују 275/4, своје Епархије 308/1, 
својом 308/6, подјејствује 308/14, бијо 308/ 30. Засведочен је и један 
пример изузетка у коме је глас ј означен графијом и: подижемо свои 
глас 286/11. Последњи наведени пример, као и примери: њијов286/14, 
вршијо 289/1, упућују на могућни изговор групе -iо- као -ијо-.

Самогласници о и у обележени су на два начина – словима о, у: 
свога 23/1, благородна 23/2, Богохраниме 23/8, круга 23/2, отечеству 
29/2, у духовномъ сродству 38/3. У црквенословенским речима – у до-
кументима се срећу наведени и делови текста из богослужбених књига 
и Светога писма – ови самогласници су означени и словима црквене 
азбуке, тј. са � и ,: на всяк, потреб, 100/7, тр,б, 246/27, благовѣрнаг� 
118/13, єг� 122/8.

У генитиву и акузативу множине личне заменице за 3. лице (их), 
у којем је крајње -х престало да се изговара, исписује се облик ій: да 
ій 39/4, рукоположивше ій деснице 70/9, неколико комада поясева да 
ій раздамо 99/6, упутити ій 151/13. Уместо крајњег -их може се срести 
секвенца -іи: како є полезно прицепльиванѣ оспа кравіи 105/4. У не-
колико примера исписан је пајерак уместо консонанта х: умствованѣ 
неки’ свештеника 141/3‒4, толико порезки’ глава 143/9.

Слово є среће се у иницијалном и поствокалском положају и има 
гласовну вредност је: єдногъ 43/4, єктеніяма 61/4, кад є 73/1, ємство 
109/10, заєдно 23/2, очекуємо 23/8, ніє 109/1. Ретки су примери у којима 
је замењено словом е у изговорној вредности је: ектеніяма 77/12, 114/4, 
елей 113/7. У речима странога порекла є се може наћи у иницијалном 
положају и у гласовној вредности е: Єпархіє 23/9, єкземпларъ 58/12. У 
речи євангелске 107/14 могућ је изговор и са је- и са е-, а у документи-
ма писаним Вуковом азбуком посведочен је изговор са е-: еванђелском 
308/26.

Обележавање сугласника љ, њ врши се исписивањем ь или 
јотованих вокала после л, н. За ову прилику испитано је обележавање 
консонаната љ, њ на крају речи, на крају слога пред сугласником и у 
секвенцама ља, ље, љи, ња, ње, њи:

‒ темель 217/7, добровольномъ 23/5, земальским 58/6, Попечи-
тельство 102/1‒2, желя 43/16, управляти 59/21, употреблѣно 43/14, 
хвалѣно 71/6, родительи 38/9, трпѣльивость 79/7, добродѣтельи 79/17,

‒ ступань 267/6, сиротиньскогъ 73/10, употребленя 29/4, ради 
знаня и управляня 61/18, крштенѣ поливанѣмъ 43/19, мнѣнія 279/10 
(: мњење 275/14), съ ньиме 23/2, ньіова 38/8, маньи 43/21.

Поред наведеног начина обележавања сугласника љ, њ, у докумен-
тима су исписани ретки примери обележавања наведених сугласника 
типа: посльедице 269/7, ньени 57/4, тадашньегъ 73/10.
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Обележавање сугласника љ, њ групом графија ль, нь позната је 
црта српскословенског правописа од најранијег времена, па и традици-
онална славеносрпска особина (МЛАДЕНОВИЋ 2008: 328), док присуство 
група ля, ня, лҍ, нҍ представља графијску црту насталу утицајем руске 
ћирилице (ЂОРЂИЋ 1971: 217‒218).

У примерима: попечителство 87/1, поучителне речи 156/9, 
установленіяма 127/16, добродѣтелію 79/10, допуненѣ 122/16 можда је 
присутно изговорно л односно н у складу са славеносрпским изговором 
(МЛАДЕНОВИЋ 2008: 327‒328).

Група шт бележи се на два начина: са шт и графијом щ, поре-
клом из руске ћирилице: саобштити 23/2, крштенѣ 43/19, у обште 60/12, 
обштенародный 64/2, общенародно 23/6, сообщенію 23/11, крещеніє 
43/17. Из наведених примера види се да се оба начина означавања групе 
шт могу срести у истој лексеми.

Знаци ъ и ь пишу се на крају речи које се завршавају суглас-
ником, а ъ се јавља много чешће него ь: споменикъ бесмртномъ 
Карађорђу 23/3, одъ свега благодарногъ народа нашегъ 23/5‒6. Поне-
кад се замењује пајерком: са Высокославным’ 57/2, тим’ више 107/6, 
начин’ 161/11. Графија ь може, као и у црквенословенском (РАНКОВИЋ 
2011: 18), означавати палаталност претходног сугласника: съ ньиме 
23/2, добровольномъ 23/5, али и припадање одређеној историјској 
именичкој основи: справедльивость 79/6, трпѣльивость 79/7, дуж-
ность 283/7. Срећу се и примери исписивања ъ уместо ь: пречестностъ 
233/12, дужностъ 233/13.

Енклитике се могу срести написане заједно са речима које им прет-
ходе, предлози се понекад пишу спојено с речју уз коју стоје, срећу се 
примери у којима се одрична речца исписује спојено с глаголом уз који 
стоји: ослободитисе – 73/14, потоме 130/5, непокаже 107/13, неможе-
мо 107/8, неспоминѣ 200/3. Посведочени су и примери са растављеним 
писањем уместо спојеним: препоручу є 78/1, най више 80/21, има ће 
80/23, као и облици са различитим начином исписивања: не буде 59/9, 
да небуде 109/22, не бы 38/3, небы 60/6.

Растављање речи на крају реда обележава се на три начина. 
Најчешће је ово растављање означено са две паралелне усправне црти-
це искошене удесно: кру//га 325/2‒3, пе//чата 326/7‒8, непропу//стите 
331/18‒19, свет//ковина 369/11‒12, свеш//тенству 369/20‒21. Други на-
чин обележавања растављених речи врши се писањем једне водорав-
не цртице, као и у данашње време: Буку-решта 334/6‒7, у По-жаревцу 
334/21‒22, упразд-нѣно 348/4‒5, Михаи-ла 348/8‒9, при-мирителномъ 
374/12‒13. Трећи и најређи начин обележавања растављања речи на 
крају реда врши се писањем две паралелне водоравне цртице: изо=стави 
385/13‒14, допи=сує 387/5‒6, нѣго=ве смрти 388/3‒4. У истом докумен-
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ту могу се срести и два различита начина обележавања растављања 
речи: Обрено//вића 340/2‒3, подъ на-словомъ 340/7‒8, мета//нисанѣ 
342/16‒17, восточне цр-кве 342/1‒2, почи//тує 350/18‒19, веро-законна 
правила 350/19‒20, служ//ба 388/19‒20, мо=гао 388/21‒22.

У овим документима среће се врло мали број скраћено напи-
саних речи. Најчешће је у виду скраћенице – контракцијом – ис-
писан одговарајући облик лексеме месец. На исти начин скраћена, 
контракцијом, среће се и лексема Консисторија.

3. О РЕФЛЕКСИМА ПОЛУГЛАСНИКА. За некадашње полугласнике ъ и 
ь налазимо руске рефлексе о, е: соглашаваю 38/8, соучастіє 39/3, со-
суда 43/20, воспоставила 58/3, отечеству 29/2, Александеръ 47/1, бо-
голюбезномъ 70/14, божествене 73/21 и рефлекс а, у духу српског 
језика: участвує 23/9, отацъ 38/1, саобштите 39/5, подобателанъ43/9, на 
сазыданѣ 71/14. Срећу се и примери код којих се у истом корену налазе 
и српски и руски рефлекс: совѣтовати 105/2 : саветує 102/4.

4. О РЕФЛЕКСИМА ЈАТА. Српскословенски језик одликовао се екав-
ским изговором (ЂОРЂИЋ 1971: 210), док се рускословенски одликовао 
јекавизмом, а то значи да је графија јат имала вредност секвенце је 
(РАНКОВИЋ 2011: 15). У овим документима графија јат исписана је, 
углавном, на свом етимолошком месту: дѣлу 23/7, купѣли 38/1, рѣшеніє 
38/10, милостивѣйшегъ 39/2, вѣрномъ 39/2, послѣдованіє 43/6, рѣшити 
57/2, опредѣленію 57/4, а одликовала се и екавским и јекавским изго-
вором.

Да је у Уредбама заступљен српскословенски екавски изговор 
јасно је из примера у којима је и написано е уместо јата: деца 127/6, деце 
131/4 (: дѣте 127/4), Нѣгове Светлости 29/1 (: Нѣгове Свѣтлости 39/1), 
Попечителство Просвештенія 59/1 (: Попечителство Просвѣштенія 
58/1‒2, вернимъ 73/12 (: вѣрномъ 39/1), решеніємъ 89/1 (: рѣшеніє 
38/10), вере 89/2.

О постојању рускословенског јекавизма, тј. изговору је на ме-
сту некадашњег јата, сведоче примери у којима је јатом обележена 
палаталност претходнога сугласника: набавлѣнымъ 29/3, крштенѣ 
поливанѣмъ 43/19, по далѣмъ 57/4, найманѣ 59/8, чиновницы нѣгови 
65/6, шилѣ 231/6, обясненѣ 231/7. Са више сигурности се то види из 
докумената који су исписани новим правописом – први документ који 
је у потпуности исписан Вуковом азбуком датован је 12. маја 1871. го-
дине – у њима је јат замењено са је: свештенодјејства 315/5, свједјенија 
276/1‒2, Његовој Светлости 273/ 18, начињене планове 236/27.

5. ВОКАЛНО Р. Обележава се на два начина: графијом р и секвенцом 
-ер-: црква 29/2, свршавано 43/16, Србскогъ 77/3, усрдно 156/4, усердно 
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23/10, усердіє 70/7, оскорбила 71/6, жертва 107/8. Из наведених, илу-
стративних, примера види се постојање и српског и руског фонетизма.

6. КОНСОНАНТ Х. Консонантски систем одговара систему у стан-
дардном српском језику, с тим што се консонант х не чува у свим при-
мерима. Писари ових докумената знају за консонант х, али има приме-
ра када се даје предност речима без њега, што је у складу с народним 
језиком. Без консонанта х срећу се примери: сараньивани были 78/6, 
уватіо 93/10, имена ньиова 112/27, ньіове 156/5, неатости 269/4, олад-
нела 283/4‒5, подъ кућномъ стреомъ 127/5, одма 93/9. Консонант х губи 
се и у облицима генитива множине заменичке и придевске деклинације: 
одъ ньи 38/6, да се клоне оны места 71/11, ради очишћеня свои грехова 
283/3, одъ строги мѣра 71/17, кодъ речени каса 161/7. Група -кт- уместо 
-хт- у примеру зактеваню – 127/13 одлика је како говора шумадијско-
војвођанског дијалекта, тако и славеносрпских писаца, нпр. Јована 
Рајића (МЛАДЕНОВИЋ 2008: 339).

Важно је помена да је посведочен и један пример заменичке ен-
клитике који гласи ји, он се налази у тексту писаном Вуковом азбуком 
а одражава славеносрпску изговорну праксу (МЛАДЕНОВИЋ 2008: 334): и 
зовемо ји 286/12.

7. О СУГЛАСНИЧКИМ ГРУПАМА. Једначење сугласника по звучности и 
по месту творбе, као и упрошћавање сугласничких група, биле су појаве 
које су писарима ових докумената свакако биле познате. Међутим, од-
лика ових докумената јесте морфолошко писање: долазка 58/4, тежке 
73/2, на узпокоєнѣ 112/8, Србкиње 308/27, праздникъ 57/5, местногъ 
59/13, отца 73/10, издатцы 167/12, болестницима 308/4. Ређи су приме-
ри са обележеним једначењем или упрошћавањем: распошиляню 164/6, 
празникъ 238/3.

Примери познате дисимилације групе мн- у мл- присутни су и у 
овим документима: млоги 156/12, 234/3, млого 275/11.

8. ЗАКЉУЧАК. Анализа извесних графијских, ортографских и 
фонетских особености Уредаба и прописа Митрополије београдске 
1857‒1876 може се свести на следеће закључке. На почетку реченице 
стоји исписано велико слово. Међутим, ван те позиције иста лексема 
исписује се некада великим некада малим словом. Осим писањем гра-
фема я, ю, є, е, ҍ и ретких одступања у духу рускословенског, глас ј оз-
начен је са і, са й и, ретко у документима писаним предвуковским пис-
мом, са и. У документима који су исписани Вуковом азбуком – почев 
од документа од 12. маја 1871. године – глас ј обележен је графијом 
ј. Самогласници о и у обележени су на два начина – словима о, у; у 
црквенословенским речима ови самогласници су означени и словима 
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црквене азбуке, тј. са � и ,. Слово є има гласовну вредност је или е. 
Означавање љ, њ врши се исписивањем ь или јотованих вокала после 
л, н. Група шт бележи се на два начина: са шт и графијом щ. Знаци ъ и 
ь пишу се на крају речи које се завршавају сугласником. За некадашње 
полугласнике ъ и ь налазимо руске рефлексе о, е а срећу се и примери 
код којих се у истом корену налазе и српски и руски рефлекс. Графија 
јат исписана је, углавном, на свом етимолошком месту а одликовала 
се и екавским и јекавским изговором. Вокално р обележава се на два 
начина: графијом р и секвенцом ер. Консонантски систем одговара 
систему у стандардном српском језику, с тим што се консонант х не 
чува у свим примерима. Једначење сугласника по звучности и по ме-
сту творбе, као и упрошћавање сугласничких група, биле су појаве 
које су писарима ових докумената свакако биле познате. Међутим, 
одлика ових докумената јесте морфолошко писање, ређи су приме-
ри са обележеним једначењем или упрошћавањем. Правопис Уредаба 
и прописа Митрополије београдске 1857‒1876 је, дакле, несређен и 
колебљив, управо онакав какв је био и у текстовима који су настајали 
и ван Цркве.
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Виктор Савић

ЛИТУРГИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ У ПОВЕЉИ ДЕСПОТИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 
МАНАСТИРУ ХИЛАНДАРУ ИЗ 1504. ГОДИНЕ*

У раду се анализира структура целе повеље, нарочито аренге у којој 
се препознаје више литургијских елемената. Највише пажње се посвећује 
одељку преузетом из Литургије светог Василија Великог. У прилогу се даје и 
српскословенско-грчки речник појмова садржаних у овом сегменту. Аренге 
наших манастирских даровница биле су до сада предмет мање-више делимичне 
анализе која се обично сводила на идентификовање појединих цитата. Они су 
се, потом, сагледавали у склопу ширих представа уклопљених у „програм” или 
„идеологију” њихових издавача, обично владара из главне лозе, Немањића, или 
неке од бочних, у своме времену значајних владарских лоза. Овим прилогом 
желимо да подстакнемо дубљу, текстолошку анализу аренги наших свечаних 
исправа.  

Кључне речи: повеља, аренга, Литургија св. Василија Великог, српскосло-
венски језик, лексика.

Последњу сачувану српску владарску повељу манастиру Хилан-
дару издала је деспотица Јелена 11. јуна 15[04]. године у Будиму. Јелена 
је из чувене племићке породице Јакшић и била је удата за последњег 
деспота из породице Бранковић, Јована, који је умро 1502. године. 
Угарски краљ Владислав II Јагеловић (1490–1516) одузео је поседе 
Бранковићима и доделио их, заједно са српском деспотском титулом, 
иноверном великашу Иванишу Бериславићу, наредне године. Јелена је, 
као млада удовица, под принудом удата за Иваниша у Будиму, 1504. го-
дине. Приближно у томе времену, око своје удаје, она је у Будиму изда-
ла повељу манастиру Хиландару о којој је овде реч (о свему в. СПРЕМИЋ 
2007: 63, 64–65; МИТРОВИЋ 2008: 195, 201–203).

Оригинална повеља се налази у хиландарској ризници, заједно 
с осталим повељама, под бројем 86 (топографска сигнатура А 6/19). 

* Рад је настао у оквиру пројекта Обрада старог српског писаног наслеђа и 
израда Речника црквенословенског језика српске редакције (178030), који финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Писана је на хартији (величине 320 х 419 мм) у 29 редова (заједно с 
потписом) црним мастилом; црвеним мастилом су само символичка 
инвокација с иницијалом и свечани потпис на крају. Хартија је знат-
но оштећена услед пресавијања, па су се појавиле лакуне, од којих је 
најважнија празнина у другом делу написане године, што доводи до из-
весних недоумица у погледу датирања исправе (за каталошки опис в. 
СИНДИК 1998: бр. 86, стр. 84). Повеља је давно постала позната српској 
науци јер ју је издао Димитрије Аврамовић (1847), а укључили су је у 
своје руковети још и Франц Миклошич (1858), архимандрит Леонид 
Кавелин (1867) и Василиј Николајевич Корабљов (1915). Последња 
издања су Катарине Митровић – текст, превод и дипломатичка анализа 
(2008) и Гордане Јовановић – превод и језичка анализа (2009). Повеља 
је писана у првом и највећем делу српскословенским језиком, а почев 
од диспозиције, до краја (укључујући и потпис, нпр. gospog] ум. gospo/da) 
хибридним језиком у који су, мање-више, уткане народне српске црте 
(ЈОВАНОВИЋ 2009: 25). У повељи је нецеловито спроведен ресавски пра-
вопис (исто: 25), и писана је (полу)уставним писмом карактеристичним 
за прелом XV/XVI века (тзв. „устав ресавског периода”, ЈЕРКОВИЋ 2004: 
97). У своме раду служимо се снимком повеље.

Једноставна композиција повеље, с дипломатичке тачке гледишта, 
у складу је с нарочитим приликама у којима је настала. Њоме доми-
нира особена аренга (р. 1–22) у којој се издавалац обраћа Богу, а за-
тим и Богородици, као покровитељу Хиландара, од које се очекује да 
прими ктиторски дар намењен њеном посредовању пред Господом ради 
опроштаја грехова. Следи кратка диспозиција (р. 23–27) у којој се дефи-
нише скромно давање, према ктиторовим ограниченим могућностима 
(wt%q& malJe sile moei), као и узвратне обавезе манастира према ктитору, у 
складу с праксом која је владала за цареве и ктиторе (]ko/e Es(tq) wbQ;no 
s(ve)t(Qi)mq c(a)remq i ktitoromx). Након основних података о времену и 
месту издавања (р. 28), долази типски, владарски потпис (р. 29).

Нарасла аренга, међутим, представља сложену литургијско-
књижевну структуру, насталу уградњом и прерадом неколицине 
богослужбених састава. Аренга почиње непосредним обраћањем 
свевишњем Богу из седме светилничне молитве. – Светилничне мо-
литве, односно молитве вечерње (грч. εὐχαὶ τοῦ λιχνικοῦ) свештеник 
откривене главе чита „тајно” (у себи) пред царским дверима за време 
певања „предначинатељног” (почетног) – 103. псалма на вечерњу 
(slU /ebnikx 2001: 8; АВЕРКИЈЕ 2008: /Liturgika_20.htm).1 

1 У данашњем типику који је по своме карактеру монашки, од „азматског” 
(певаног, парохијског) богослужења задржани су само неки вазгласи – конкретно 
од молитве седмог антифона остао је вазглас „Јер си благ и човекољубив Бог...” 
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b(o)/e velikQi i vQ[nQi. %%i/e vx s(ve)tyi troici pokl]n]emJi.&& i/e 
vx svyte /ivJi neprikosnovenne. jdinq | imeEi bezqsqmrqtqstvo (р. 1–2) – уп. 
b/=e velikJi– i vQ[nJi–, jdinx imyAi– bezsmertJe, vo svyty /ivQi– nepristMpnymx 
(slU /ebnikx 2001: 12–13).

Број од седам молитава одговара броју дана стварања света (СКА-
БАЛАНОВИЧ 2004 [1910–1915]: 448). Сáмо свеноћно бдење, које почиње 
вечерњом, симболички пресликава божије старање о човеку (човек као 
центар земаљског света) и природно почиње од настанка света, чији 
је садржај исказан у предначинатељном псалму и седмој светилничној 
молитви (АВЕРКИЈЕ 2008: /Liturgika_13.htm). На ове речи наслања се 
Литургија светог Василија Великог. Бог је створио сву твар својом 
премудрошћу, одвајајући светлост од таме, те је стога он свевладар, и 
неба и земље, и све видљиве и невидљиве твари – vs} tvarq premMdrostJ} 
sozdavQi–, razdylivQi me/dM svytomx i me/dM tmo}, potom vl„ko vsyhx, gd¶i nebese 
i zemli i vseA tvari, vidimQA /e i nevidimQA (slU/ebnikx 2001: 13, 234). 
Из овог споја, дакле, наставља се молитва узношења (св. анафора) с 
Литургије светог Василија Великог. Ова литургија се, иначе, служи 
само десет дана у години (МИРКОВИЋ 1966: 53), те би се ту могао тражи-
ти узрок за преузимање њеног текста. Она се, између осталог, служи на 
Велики четвртак – пред Спаситељеву крсну смрт, и на Велику суботу – 
као увод у Спаситељево васкрсење. У Велику суботу спајају се вечерње 
и Василијева литургија (изнимно да се литургија врши у послеподнев-
ним часовима), а на преласку свештеници и ђакони свлаче са себе црне 
одежде и облаче светле у олтару, и од најжалоснијег богослужење пре-
лази у најсвечаније (в. НИКОЛАЈЕВИЋ 1984: 194–195). 

У аренги се излаже Канон евхаристије из дêла у коме се Литургија 
светог Јована Златоустог и светог Василија Великог разликују – из мо-
литве [другог] узношења, које претходи трећем и последњем. [Текст из 
наше повеље, дакле, води ка епиклези и причешћивању верних.] Овде 
се, као у каквом служабнику, нижу свештеникова „тајна” (унутрашња) 
молитва, која, иначе, у Василијевој литургији почиње речима: sQi– vl„ko, 
gd¶i b/=e O;=e vseder/itel} poklanAemQi (slU/ebnikx 2001: 233),2 [а овде не-
што пре њене половине од: vl„ko vsyhx (slU/ebnikx 2001: 234) – vl%a&d%Q&ko 
vqsa;qskQih%q& (р. 2), при чему је њен почетак дêлом, уз преформулисање, 
искоришћен у првој реченици, у проширењу светилничне молитве – 
i/e vx s(ve)tyi troici pokl]n]emJi (р. 1)], затим свршетак ове молитве 
[спојен с наредним свештениковим вазгласом]: vzQva}tx jdinx ko drMgomM, 

на великом вечерњу, а цела молитва „Боже велики и вишњи...” сачувана је само на 
коленопреклоњењу [вечерње у недељу] Педесетнице (Фундулис 2005: 229).

2 У Златоустовој литургији: dostoi–no i pravedno tA pyti, tA blagosloviti (slU/ebnikx 
2001: 149).
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neprestannQmi oustQ, nemol;nQmi slavoslovenqmi (slU/ebnikx 2001: 235) – 
vqpJ}{e neprystannQmi MstQ nemlq|;nQmi slavoslovlEn'mi (р. 10–11) и сама 
Победничка песма (грч. ὕμνος ἐπινίκιος) коју пева народ (хор): svAtx, 
svAtx, svAtx gd¶q savawTx (slU/ebnikx 2001: 235) – s(ve)tq s(ve)tq s(ve)tq g(ospod)q 
savawTq (р. 11). Потом се адаптира текст песме коју произноси народ, 
нешто после извршене епиклезе, непосредно пред спомињање мртвих 
и живих из поменика, друго након проскомидије (МИРКОВИЋ 1966: 104–
105): w teby radMetsA, blagodatnaA, vsAkaA tvarq (slU/ebnikx 2001: 246), опет 
различите у обичној литургији3 – овде од речи: iz' neA/e bg=x voplotisA i 
mladenecx bQstq, pre/de vykx sQi– bg=x na[x (slU/ebnikx 2001: 246), укрштено 
са Символом вере, песмом „Јединородни Сине и Слове Божји” и слич-
но (говори се о оваплоћењу Христовом од пресв. Богородице) – b(o)gq 
sJi pryve;nQi, i/e gry[nQihx nas(q) | radi sq[qdJi sx n(e)b(e)se. i vxplxtiv se 
wt%q& d(ou)ha s(ve)t(a)go, i b(ogorodi)ce i pr(i)snod(y)vQ marJe bl%a&g%o&d%y&telnice 
i zastMpnice moEj (р. 13–14). Излагање се у духу покајног канона Исусу 
Христу дотиче Христове спасоносне мисије преко [крсног] страдања 
којим спасава људе, почев од друштвено непожељних – [сиромашне] 
удовице (уп. Мк 12.41–44, Лк 21.1–4), блуднице (уп. о прељубници Јн 
8.1–11), разбојника (који га је, распет с њим, прихватио за Господа, уп. 
Лк 23.40–43) и цариника за кога се подразумева да је грамзив (пре свега 
Закхеј, уп. Лк 19.1–10). Потом се излагање преусмерава ка пресветој Бо-
городици, заштитници манастира Хиландара, попримајући тон њеног 
молбеног канона. Наратор (издавалац повеље) моли Богородицу, на ос-
нову свога даривања, за посредовање пред њеним сином – Богом, за 
опроштај грехова.

Први и литургијски најзначајнији део ове повеље припада, како смо 
видели, Канону евхаристије опширне Литургије светог Василија Вели-
ког. Представљамо га напоредо с одговарајућим одељком из Литургије 
светог Василија Великог из служабника штампаног у Горажданској 
штампарији, у приближно истом времену (ЛИТУРГИЈА 1519). Грчки текст 
доносимо према критичком издању истакнутог теолога Панајотиса 
Трембеле (Παναγιώτης Τρεμπέλας, 1886–1977).

3 У Златоус товој литургији: dostoi–no jstq ]kw voistinnM bla/iti tA b„cM (slU/ebnikx 
2001: 157).

Повеља 1504: р. 2–13 ЛИТУРГИЈА 1519: 48–49, р. 2 Τρεμπελας 1935:
          vl%a&d%Q&ko vqsa;qskQih%q&. 
g(ospod)i n(e)b(e)se i zemlE, i vqsakoe 
tvari vQdimJe i nevQd%i&mJe. sydei 
na pry|3stole slavQ. i prizirae vq 
bezd%q&nQ. bezna;elne. nevQdime. 
neposti/ime. newpisanne. neizmenne, 

          vl%a&d%Q&ko |2 vqsa;qskQmq, 
g(ospod)i n(e)b(e)sQ i zemlQ, i vsa|3koi 
tvari vidimyi i nevidimyi0 |4 sydei 
na prystoly slavQ, i prizQ|5rai 
vq bezdnQ0 bezna;elne nevidime |6 

neposti/ime newpisanne, neizmy|7nne 

         Δέσποτα τῶν ἁπάντων, 
Κύριε οὐρανοῦ καὶ γῆς, καὶ 
πάσης κτίσεως, ὁρωμένης 
τε καὶ οὐχ ὁρωμένης, ὁ 
καθήμενος ἐπὶ θρόνου δόξης 
καὶ ἐπιβλέπων ἀβύσσους,
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w(tq);e g(ospod)a n(a)[ego |4 I(so)V(sa) 
h(rist)a. velikaago b(o)ga i sp(a)sa 
oupovanJa n(a)[ego, i/e Es(tq) wbrazq 
tvoEe bl(a)gosti. pe;atq ravnowbrazna. 
vq seby |5 pokazMe teby w(tq)ca. slovo 
/ivo. b(o)gq istin'nQi. pryvy;'naa 
prymMdrostq. /ivwtq. ws(ve){enJe. 
sila. |6 svytq istin'nQi. im'/e d(ou)hq
s(ve)tQi ]vi se. istinnQi d(ou)hq. 
s(Q)nopolo/enJa darovanJe. wbrM;enJe 
|7 boudM{aago dostoanJa. i na;etqkq 
vy;nQih(q) bl(a)gqq. /ivotvore{Ja 
sila. isto;nikq s(ve)t(Q)nE. im'/e vqsa 
|8 tvarq slovesnaa /e i razMmna {M}-
krypl]ema tebe slou/itq. i teby 
pr(i)snosou{ee vqz'silaetq slavoslovJe. |9 
]ko vqsa;qskaa rabotna teby. teby bo 
hvaletq agg(e)lQ. arhagg(e)lQ. prystolQ. 
g(o)sp(o)dqstvJa. na;ela. vlasti. |10 
sili. i mnwgow;itaa herouvJmq. i 
[estokrQlataa serafJmq, vqpJ}{e 
neprystannQmi MstQ nemlq|11;nQmi 
slavoslovlEn'mi. 

     s(ve)tq s(ve)tq s(ve)tq g(ospod)q 
savawTq isplqnq n(e)bo i zeml] slavQ 
jgo. 

          sq simi bl(a)/ennQmi |12 
silami vl%a&d%Q&ko ;l(o)v(y)kol}b;e, 
i azq gry[naa vqpJemx i g(lago)lEmq. 
s(ve)tq jsi i prys(ve)tq, i nystq myri 
veliko|13lypJ} s(ve)t(Q)nE tvoej. i 
prypodobnq vx vsyhx delyhq svoihx.

w(tq);e g(ospod)a na[ego I(so)u(sa) 
h(rist)a0 velikago |8 b(o)ga i sp(a)sa
oupovani] na[ego0 i/e Es(tq) |9 

wbrazq tvoEe bl(a)gosti0 pe;atq 
rav|10nowbrazna0 vq seby pokazouE tebe 
|11 w(tq)ca0 slovo /ivo, b(o)gq
istinnQ0 pry|12vy;na moudros(tq), 
/iz'nq s(ve)tQn] sila0 |13 svytq 
istinnQ, im/e d(ou)hq s(ve)tQ 
]vi |14 se istinnQ d(ou)hq ous(Q)nenJa 
darovanJe0 |15 Obrou;enJe boudou{ago 
dos(to)]nJa0 |16 i na;etqkq vy;nQih%q& 
bl(a)gq0 /ivotvore|17{i] sila0 
isto;nikq s(ve)tQne0 im/e |18 vqsa 
tvarq slovesna i razoumna ou|19-
krypl]}{i se, teby slou/itq0 i 
te||1by pr(i)snosou{eE vqz'silaEtq 
slavo|2slovJe0 ]ko vqsa;qskaa rabotna 
teby0 |3 tebe bo hvaletq agg(e)lQ, 
arhagg(e)lQ, |4 prystoli0 g(o)spodstvJa 
na;ela, vlas|5ti silQ0 i mnogoO;itaa 
herouvi|6mq0 (teby pryd%q&stoEtq 
Okrougq) srea|7fimq (sic), [estq krJilq 
Edinomou, i [|8estq krJilq Edinomou0 
(i dvyma Ubo |9 pokriva}tq lica svo], 
dvyma /e |10 nozy0 i dvyma lete{e) 
vqpi]hou |11 (drougq kq drougou0) 
neprystannimi |12 oustQ nemlq;nimi 
slavoslovlEnJi0 |13 

           (vqzgla[q0 pobydnou} pys(nq) 
po}{e) |14 vqpi}{e (vqzQva}{e 
g(lago)l}{e0) |15

          (s(ve){ennikq m(o)lJt(q) se0) |16

       sq simi bl(a)/ennQimi silami, 
|17 vl%a&d%Q&ko ;l(o)v(y)kol}b;e0 i mQi 
gry|18[nQ vqpJEmq i g(lago)lEmq0 
s(ve)tq |19  esi ]ko vq istinou 
i prys(ve)tq0 ||1 i nys(tq) myrQ 
vel'lypi} s(ve)tQnE tvoee0 |2 i 
prypodob'nq vq vsyhq delyhq svoih%q&.

ἄναρχε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε, 
ἀπερίγραπτε, ἀναλλοίωτε, 
ὁ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μεγάλου 
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος τῆς ἐλπίδος 
ἡμῶν· ὅς ἐστιν εἰκὼν τῆς 
σῆς ἀγαθότητος, σφραγὶς 
ἰσότυπος, ἐν ἑαυτῷ δεικνὺς Σὲ 
τὸν Πατέρα, Λόγος ζῶν, Θεὸς 
ἀληθινός, ἡ πρὸ αἰώνων Σοφία, 
Ζωή, Ἁγιασμός, Δύναμις, τὸ 
φῶς τὸ ἀληθινόν· παρ᾽ οὗ τὸ 
Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐξεφάνη, 
τὸ τῆς ἀληθείας Πνεῦμα, 
τὸ τῆς υἱοθεσίας χάρισμα, 
ὁ ἀρραβὼν τῆς μελλούσης 
κληρονομίας, ἡ ἀπαρχὴ τῶν 
αἰωνίων ἀγαθῶν, ἡ ζωοποιὸς 
δύναμις, ἡ πηγὴ τοῦ ἁγιασμοῦ· 
παρ᾽ οὗ πᾶσα κτίσις λογική τε 
καὶ νοερά, δυναμουμένη, σοὶ 
λατρεύει, καὶ σοὶ τὴν ἀΐδιον 
ἀναπέμπει δοξολογίαν, ὅτι τὰ 
σύμπαντα δοῦλα σά. Σὲ γὰρ 
αἰνοῦσιν Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, 
Θρόνοι, Κυριότητες, Ἀρχαί, 
Ἐξουσίαι, Δυνάμεις, καὶ 
τὰ πολυόμματα Χερουβίμ. 
(Σοὶ παρίστανται κύκλῳ) τὰ 
Σεραφίμ, ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί, 
καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί· (καὶ 
ταῖς μὲν δυσὶ κατακαλύπτουσι 
τὰ πρόσωπα ἑαυτῶν, ταῖς δὲ 
δυσὶ τοὺς πόδας, καὶ ταῖς δυσὶ 
πετόμενα), κέκραγεν (ἕτερον 
πρὸς τὸ ἕτερον,) ἀκαταπαύστοις 
στόμασιν, ἀσιγήτοις 
δοξολογίαις.
          (Ὁ ἱερεὺς ἐκφώνως·
Τὸν ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα, 
βοῶντα,) κεκραγότα, (καὶ 
λέγοντα.)
          Ὁ λαὸς λέγει τὸ Ἅγιος, 
ἅγιος, ἅγιος, Κύριος. [Σαβαώθ, 
Πλήρης, ὁ οὐρανός καὶ ἡ γῆ τῆς 
δόξης αὐτοῦ.] 
          Μετὰ τούτων τῶν 
μακαρίων δυνάμεων, Δέσποτα 
φιλάνθρωπε, καὶ ἡμεῖς οἱ 
ἁμαρτωλοὶ βοῶμεν καὶ 
λέγομεν· Ἅγιος εἶ, ὡς ἀληθῶς, 
καὶ πανάγιος, καὶ οὐκ ἔστι 
μέτρον τῇ μεγαλοπρεπείᾳ τῆς 
ἁγιωσύνης σου, καὶ ὅσιος ἐν 
πᾶσι τοῖς ἔργοις σου
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Као што предочена аналогија говори сама за себе, текст Василијеве 
литургије целовит је преузет и пресађен у правни акт, уз ситније пре-
раде, тек на шавовима састава. Може се, мимогред, рећи и неколи-
ко текстолошких појединости које се дају уочити када упоредимо 
повељу и штампану литургију. [Правописне, фонетске и морфолошке 
појединости мањег су домашаја.] Када сучелимо текстолошке дублете 
увиђамо да се у оба извора преплићу хронолошки слојеви неједнаке 
старости (из опширне литературе о овом питању, в., нпр., КУЉБАКИН 
1940) – prymMdrostq 1 moudros(tq) (грч. Σοφία), /ivwtq 1 /iz'nq (грч. Ζωή), 
ws(ve){enJe 1 s(ve)tQn] (грч. Ἁγιασμός), s(Q)nopolo/enJe 1 ous(Q)nenJe (грч. υἱο-
θεσία), velikolypJe 1 vel'lypiE (грч. μεγαλοπρέπεια). Два пута старина је на 
страни повеље – првобитно prymMdrostq (у синтагми pryvy;'naa prymMdrostq) 
и /ivwtq (архаично књижевно, али и српско народно), док је у осталим 
случајевима она на страни штампаног служабника (однос 2 : 3). Мада 
обе верзије користе форму velikq (млађе књиж., али и нар.), сложени-
ца у служабнику заснива се на старијој основи (према velii, такође у 
српским дијалектима) – vel'lypiE (у синтагми vel'lypiE s(ve)tQnE tvoee). 
Особена је лексичка форма „[чина] светости”, схваћеног као „освећење” 
(претежно радња над стањем) у млађој редакцији (за грч. ἁγιασμός), с 
уочљиво спроведеном разликом у двама српским апостолима које смо 
консултовали за ову прилику. У Шишатовачком апостолу засведочено 
је, углавном, старије стање у односу на Матичин апостол (s(ve)tqba, s(ve)-
tQn] 1 wsv(e){eniE).4 У оба текста, пак, грчко ἁγιωσύνη, преноси се истом 
речју, као s(ve)tQn]. Упадљива је млађа сложеница s(Q)nopolo/enJe (грч. 
υἱοθεσία), ‘усиновљење, усињење’ (део синтагме sQnopolo/enJa darovanJe), 
која се и у ширем црквенословенском корпусу ограничено јавља (в. SJS 
41, 1987: 369), на чијем је месту у штампаном служабнику древна из-
веденица ous(Q)nenJe, посведочена у Синајском еухологију (ПЕНКОВА 2008: 
315) и у више прилика у Шишатовачком апостолу (у Матичином апо-
столу је нешто млађе ousQnovleniE).5 У оба наша споменика у литургију 
је уткана старија књижевна форма, dostoanJe, ‘наслеђе’ (грч. κληρονομία, 

4 Грч. ἁγιασμός у посланицама апостолским – Рим 6.19 (vq s(ve)tQn} Шиш, 52б – 
грешком vq istin} Мат, 65б), Рим 6.22 (vq s(ve)tQn} Шиш, 52б, Мат, 66а) Јев 12.14 (s(ve)-
tQn} Шиш, 224б, Мат, 169б), 1 Сол 4.3 (s(ve)tqba Шиш, 120б – vq wsv(e){eniE Мат, 140б), 
1 Сол 4.4 (vq s(ve)tQni Шиш, 120б – vq wsv(e){eniE Мат, 140б) 1 Сол 4.7 (vq s(ve)tqbou Шиш, 
120б – vq wsv(e){eniE Мат, 140б), 2 Сол 2.13 (vq s(ve)tQni Шиш, 124б – vq wsve{eniE Мат, 
143б), 1 Тим 2.15 (vq s(ve)tQni Шиш, 128б – vq wsv(e){enii Мат, 146б), 1 Петр 1.2 (vq s(ve)-
tQn} Шиш, 151б, Мат, 40б), 1 Кор 1.30 (s(ve)tqba Шиш, 181б, Мат, 80б).

5 Грч. υἱοθεσία, опет у посланицама апостолским – Рим 8.15 (d(ou)hq ousQnEni] 

Шиш, 56б – d(ou)hq vqs(Q)novleni] Мат, 68а), Рим 9.4 (ous(Q)nEniE Шиш, 60а – ousQnovle{{...}} 

Мат, 69а), Рим 8.23 (vqsQnEni] Шиш, 47а – vqs(Q)novleni] Мат, 68а), Гал 4.5 (ous(Q)neniE 

Шиш, 93а, ousQneniE Мат, 117а), Ефес 1.5 (ous(Q)nEniE Шиш, 97а – ousQnovleniE Мат, 120б).
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у синтагми wbrM;enJe boudM{aago dostoanJa). – У самој повељи се, у наставку, 
саобразно реченом, посеже за млађом изведеницом wstavlEnJe (грч. 
ἄφεσις), оба пута у контексту опраштања грехова – wstavlEnJe gryhwmx 
(грч. ἄφεσις ἁμαρτιῶν), уместо старијег otqdaniE, otqpou{eniE.6 Упечатљив 
је именички атрибут уз Богородицу, blagodytelnica, ‘доброчинитељка’ 
(грч. εὐεργέτις), који одаје присуство старије форме у првом делу те 
сложенице (blagodytq ум. blagodatq), чак у четири наврата на малом про-
стору (р. 14, 17, 18, 20). Судећи по позицији (први пут) и карактеру 
ове речи, можемо претпоставити да она извире из присуства (управо на 
томе месту) песме w teby radMetsA, blagodatnaA. Ове речи нема у основ-
ном црквенословенском корпусу (в. SJS 3, 1959: 98), изузев у српској 
и руској редакцији (в. СДЯ I, 1988: 184; SI: 101). У српској средини 
њена најпознатија потврда налази се у Студеничком типику, као извор-
ни преводни еквивалент за основни Богородичин атрибут из Евергетид-
ског типика (грч. εὐεργέτις). Истина, у Студеничком типику се јављају 
наизменично два лика (творбене варијанте), blagodytnica и blagodytelnica, 
од којих је први познат само у српскословенском језику (в. SJS 3, 1959: 
98, SI: 101).7 Ово је утолико занимљивије што се наведено назвање ак-
тивира у повељи намењеној Хиландару, за чију заштитницу се у Хилан-
дарском типику користи други атрибут на месту одговарајућих дублета 
из Студеничког типика – nastavnica (грч. ὁδηγήτρια).

Повељом су обухваћени многи сложени богословски појмови 
од којих је већина – видљиво је то на основу структуралног прегледа 
аренге – саставни део устаљеног богослужбеног израза. На првом 
месту ту су божанство са својим лицима и одговарајућим атрибутима. 
Божанска, сложена личност представљена је непосредно или преко 
карактеристичних назвања (обично у синтагмама) – bogq velikQi i 
vQ[nii (грч. Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ ὕψιστος), svetaa troica (грч. ἡ ἁγία Τριάς), 
douhq svetQi (грч. τὸ ἅγιον Πνεῦμα, у самој литургији τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον), 
hristosq bogq (грч. ὁ Χριστός Θεός), vladQka vqsa;qskQihq (грч. ὁ Δεσπότης 
τῶν ἁπάντων), односно vladQka vsymx (ὁ Δεσπότης τῶν (ἁ)πάντων),8 gospodq 

6 Уп. Мт 26.28 (грч. εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν), Лк 1.77 (грч. ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν), Лк 3.3 
(грч. εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν).

7 Именица blagodatqnikx мушкога рода (грч. εὐεργέτης) посведочена је већ у 
старословенском, Супрасаљском зборнику (СС: 87), а има је и у руској редакцији (СДЯ 
I, 1988: 181; SI: 97), док је њена фонетска варијанта blagodytqnikx, засад засведочена 
само у руској редакцији (СДЯ I, 1988: 184–185; SI: 101).

8 Преко напред изведене структурне анализе аренге дошли смо до закључка како 
у даљем тексту, након одељка из Василијеве литургије, у литургичком смислу треба 
тумачити једно нејасно место у повељи – vymx Mbo vl%a&d%Q&ko vymx ]ko pro[enJa pry;(i)-
stJj m(a)t(e)re tvoEe | bl%a&g%o&d%y&telnice moe prime[i (р. 19–20). Глагол vydyti два пута 
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nebese i zemlE итд. (грч. ὁ Κύριος οὐρανοῦ καὶ γῆς), wtqcq gospoda na[ego 
IsoVsa hrista. velikaago boga i spasa oupovanJa na[ego (грч. ὁ Πατήρ τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος τῆς ἐλπίδος ἡμῶν), 
gospodq savawTq, ‘Господ[ар] над војскама’ (грч. Κύριος [хебр. Σαβαώθ]) у 
контексту оглашавања бестелесних сила које га хвале – од „обичних” 
анђела до шестокрилих серафима (в. Исаија 6.3), vladQka ;lovykol}-
bqcq, ‘човекољубиви владар’ (грч. ὁ Δεσπότης φιλάνθρωπος). Божанство 
се представља и посебним атрибутима, таутолошки нанизаним, ван 
оквира представљених ужих назвања. Бог је „једини бесмртан” (уместо 
прид. – глаг. + им., као у грч.) – jdinq imeEi bezqsqmrqtqstvo (ὁ μόνος ἔχων 
ἀθανασίαν), bezna;elqnq, ‘беспочетан’, тј. неограничен у трајању (грч. 
ἄναρχος), nevidimq, ‘невидљив’ (грч. ἀόρατος), neposti/imq, ‘непојмљив’, 
тј. необухватан [умом] (грч. ἀκατάληπτος), newpisanqnq, ‘неописив’, 
заправо неограничен, необухватан вањским обрисима, који се нè дā 
оцртати (грч. ἀπερίγραπτος), neizmenqnq, ‘непроменљив’ (грч. ἀναλλοίω-
τος), троструко svetq (грч. ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος), односно svetq i prysvetq 
(грч. ἅγιος ... καὶ πανάγιος), prypodobnq vx vsyhx delyhq svoihx (грч. ὅσιος 
ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου), pryvy;qnq (грч. προαιώνιος или πρὸ αἰώνων), итд. 
На крају овога дугога низа – где се у излагању већ неко време преплиће 
божанска представа с Богородичином, [да би се одавде прешло на 
њу] – Бог је milostivq (грч. ἵλεως), што је израз његовог човекољубља 
– ;lovykol}bJe (грч. φιλανθρωπία). [У свечаном владарском потпису, 
уосталом, Јелена легитимише своје деспотство на уобичајен начин, 
божијом милошћу (m(i)l(o)sti} b(o)/Je}, р. 29). У питању је нарочита бла-
годат (милост) која је изливена на њу као легитимног владара у светој 
тајни миропомазања.] Када се посебно посматра Христос, Син Божији, 
он се испољава као персонификација сложених представа, било да се 
оне именују појединачном речју или каквом синтагмом, – у односу на 
Оца – wbrazq (tvoEe) blagosti, ‘слика – одраз божије доброте’ (грч. εἰκών 

употребљен на ограниченом простору нема смисла. Други пут је он, заправо, писарском 
грешком (вероватно испуштањем -с-) истргнут из првобитне синтагме vl%a&d%Q&ko vsymx, 
одн. vl%a&d%Q&ko vsyhx (Δέσποτα, тј. ὁ Δεσπότης τῶν πάντων). Уп. у Василијевој литургији 
у Херувимској песми – ]ko vl%a&d%Q&ka vqsyhq (ЛИТУРГИЈА 1519: 45, грч. ὡς Δεσπότης τῶν 
ἁπάντων) и у молитви узношења (овде) – vl%a&d%Q&ko vqsa;qskQmq (ЛИТУРГИЈА 1519: 48, 
грч. Δέσποτα τῶν ἁπάντων), као и у молитви благодарности после причешћа – vl%a&d%Q&ko 

vqsyhq (ЛИТУРГИЈА 1519: 59, грч. Δέσποτα τῶν ἁπάντων). Христос се овако назива још и 
у првој статији (на Велику суботу) – „Исусе Христе мој, царе свих” (грч. Ἰησοῦ Χριστέ 
μου, Βασιλεῦ τοῦ παντός) ... „Владика свих види се мртав” (грч. Ὁ Δεσπότης πάντων, 
καθορᾶται νεκρός), а упориште се може наћи у речима из Књиге о Јову: τῶν πάντων 
δεσπότην (5.8). Како ген./дат. заменице vqsa;qskQih%q&/vqsa;qskQmq овде долази као корелат 
грч. τῶν ἁπάντων, то можемо претпоставити да реконструисаном дат. vsymx (одн. vsyhx) 
као корелат одговара грч. τῶν πάντων (али не треба искључити ни τῶν ἁπάντων).
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τῆς (σῆς) ἀγαθότητος), pe;atq ravnowbrazna, ‘истоветни печат’, тј. Очев 
отисак (грч. ἡ σφραγὶς ἰσότυπος) јер он кроза се (vq seby, грч. ἐν ἑαυτῷ) 
показује (грч. ὁ δεικνύς) Оца, – или сâм по себи – slovo /ivo, ‘жива Реч 
– Логос’ (грч. Λόγος ζῶν),9 bogq istin'nQi, ‘истински бог’ (грч. Θεὸς ἀλη-
θινός) – догма да је Исус заиста Бог, pryvy;'naa prymMdrostq (грч. ἡ πρὸ 
αἰώνων Σοφία) – мудрост старија од вечности, /ivwtq (грч. Ζωή) – сами 
живот, istinnQi douhq, ‘истински дух’ (грч. τὸ τῆς ἀληθείας Πνεῦμα) итд. 
Божанство пребива (грч. οἰκέω) у „неприступачној светлости” – vx svyty 
/ivJi neprikosnovenny (грч. φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον), седећи на престолу славе 
– sydei na prystoly slavQ (грч. ὁ καθήμενος ἐπὶ θρόνου δόξης), откуда има 
поглед на бездани, непрегледне провалије (једина опозиција према њему 
који је у светлосној аури :  неограничен простор) – prizirae vq bezdqnQ 
(грч. ἐπιβλέπων ἀβύσσους). Отуда, тј. с небеса, он је сишао међу људе 
оптерећене гресима [подстакнут својом бригом за човека] – израз sqniti 
sq nebese (грч. καταβαίνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ).10 Људима се учинио доступним 
(дотле непојаман и у светлости neprikosnovenqnq) тако што се отелотворио 
(родио у телу, од крви и меса) – глагол vqplqtiti se (грч. σαρκοῦσθαι), 
[доводећи своју спасоносну мисију до краја], подносећи [у људским 
патњама] страдање – израз strastq prytrqpyti (грч. ὑπομένω τὸ πάθος). 
Типолошки се наводе представници неугледних група људи којима 
се појачава представа о успеху Христове мисије, с подразумеваном 
поруком – кад је помогао њима, како ће тек помоћи осталим људима. 
Ту су два значајна израза – wstavlEnJe gryhwmx, ‘опроштај грехова’ (грч. 
ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν) и poslydnE ispovydanJe, ‘последња исповест’ (грч. 
ἡ τελευταία ἐξομολόγησις). Други, међутим, не означава само последње 
отворено суочавање са својим гресима (мада јесте и то),11 него последњу 
прилику да се Исус прихвати као Бог, истински месија.12 Основински 
глагол ispovydati (se) значи и ‘поверавати се, саопштавати, признавати 
нешто’ (праслика св. тајне покајања) и ‘прихватати, признавати нешто’ 
(тзв. исповедање вере). Присутна је опозиција међу глаголима prJeti 
(одн. prJimati), ‘прихватити, примити [к себи]’ (грч. (παρα)λαμβάνω) : 
podati, ‘даривати, дати [од срца, учинити коме за љубав]’ (грч. χαρίζο-
μαι). Христос „прихвата” од удовице њену последњу пару (коју је она 

9 Уп. Јн 1.1 (зач. 1): Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς 
ἦν ὁ Λόγος.

10 Уп. за Исуса, нпр., Јн 6.42.
11 „Покајани разбојник” признаје пред другим, такође разапетим разбојником 

своју кривицу рекавши да су они „праведно осуђени”, у складу са својим неделима (Лк 
23.41). 

12 Разбојник се обраћа Исусу као „Господу” с молбом да га се овај сети у „Царству 
своме” (Лк 23.42).
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даривала храму, а тиме заправо њему, као божанству тога храма), као што 
и разбојника „прихвата” због његове последње исповести. Блудници, с 
друге стране, „поклања” опроштај грехова (дајући јој другу шансу)13 
пошто га, људским аршинима мерено, није заслужила. Аналогно овоме 
он царинику пружа оправдање (гл. wpravdati, грч. δικαιόω). Из приче 
о Закхеју долази јасна порука да Христос, [не чекајући] иде у сусрет 
грешницима дајући им прилику за искупљење (Лк 19.5). 

Састављачу ове повеље важно је то што Христос не одвраћа (гл. 
wtqvratiti, грч. ἀποστρέφω) Богородицу од грешника који јој се моле 
[за посредовање пред њим] – тј. он допушта да се она моли њему, као 
своме сину, а уједно и Богу, за њих. А затим, још важније је то што 
Христос „прихвата” (гл. prJeti) [да испуни] оно што његова пречиста 
Мати захтева од њега (гл. им. pro[enJe у множ., грч. αἴτημα, αἴτησις, в. 
СС: 531, под 2), тј. уважава њене молбе. Ту се већ сусрећемо и с правим 
литургичким појмовима. Богородица не упућује своме сину обичне 
молбе, него [нарочите] молитве, што се види из употребе повратног 
глагола moliti se (а не очекиваног, неповратног) – ]ko da moli[i se s(Q)nM 
svoemou i b(o)gM, w nasq (р. 22). У два наврата Богородичино посреднич-
ко обраћање Господу именује се „мољењем” (molEnJe, грч. δέησις), што 
је посебна врста молитве (ТРИФУНОВИЋ 1990: 172, уп. Тим 2.1), док се 
трећи пут назива „молитвом” у множини (molitva, грч. πρεσβεία), као 
што се у отпустима богослужења (када се вербализује њихов смисао, 
као што је то и овде случај) позива на посредовање (hodataistvo, грч. με-
σιτεία, SJS 48, 1994: 775) Богородице и многих светих за спасење душа 
– ]ko da m(o)l(i)tvami Ej | pokrQj[i mno/qstvo gryhwvq moihq (р. 18–19), уп. 
molitvami pre;istQA svoeA matere итд. (грч. ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχρά-
ντου αὐτοῦ μητρός). Богородица (грч. Θεοτόκος), односно Мати Божија 
(mati boga, грч. ἡ μήτηρ Θεοῦ, одн. ἡ μήτηρ [Χριστοῦ τοῦ] Θεοῦ) је, као 
добротворка (blagodytelnica, х4, грч. εὐεργέτις) и заштитница (zastMpnica, 
х1, грч. προστάτις), праћена сталним обележјима – да је prisnodyva (грч. 
ἀειπάρθενος), pry;ista, х2 (грч. ἄχραντος), pryneporo;na, х2 (грч. πανάμω-
μος), vqsesveta (грч. παναγία), често утканим у одговарајуће синтагме.

Није случајно изабрана слика сиромашне удовице која је дала 
прилог, највише што је могла, Јерусалимском храму. У њој је скривена 
очигледна аналогија с Јеленом, сиромашном удовицом која се усуђује, 
као „грешна и недостојна слушкиња [Богородичина]” (raba tvo], уп. у 
литургији vqsa;qskaa rabotna teby, грч. τὰ σύμπαντα δοῦλα σά), да овом 
приликом на исти начин, према својим малим могућностима, дарује 
Богородицу [тако што ће даривати њен манастир]. Ово њено приношење 

13 Исус се обраћа жени ухваћеној у прељуби речима: „Ни ја те не осуђујем – иди 
и од сада више не греши” (Јн 8.11).
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(израз prinesti darq, грч. προσφέρω τὸ δῶρον и блискозначно sqtvoriti 
prinw[enJe, грч. ποιέω τὴν προσφοράν)14 представља својеврстан обред-
ни, жртвени дар (грч. θυσία). То се види и из узајамних обавеза које 
се на овај начин установљују. Исправом је начињен духовни уговор 
између деспотице Јелене и угледног манастира. Конкретно, за накнаду 
од сто дуката годишње манастиру, она очекује да јој се поје параклис и 
да се служи литургија пресветој Богородици свакога уторка [када је и 
иначе богослужење покајног карактера (в. МИРКОВИЋ 1966: 145)], затим 
[да се даје] прилевак за трпезом, и да се [њено име] нађе приликом 
сваког помињања (читања из диптиха) на светим службама – da mi se poe 
paraklisq i lVtour'gJa prys(ve)tyi b(ogorodi)ci i bl%a&g%o&d%y&telnici vx vxsakJi 
vtornik(q). | i prilivqkq na trapeze. i da smo vx vqsaki pomenn{Qi} vx s(ve)-
t(Q)hq slou/bahq (р. 25–26). После њене смрти, пак, такође треба да јој 
се кољиво поје „саборно”, као и одговарајуће литургије, као и иначе 
светим царевима и ктиторима – i po prystav{l}Eni | moemq da mi se poe 
kolivo sxborno i lut%ou&rgJe ]ko/e Es(tq) wbQ;no s(ve)t(Q)mq c(a)remq i ktitoromx 
(р. 26–27). У свега неколико година старијој Есфигменској повељи коју 
су издали Јеленина свекрва Ангелина и супруг Јован, 1499. године у 
Купинику, налазимо одредбу о појању литургије суботом и давању при-
левка – a igoumenx ... obe{a ni, da ni po} vq vxsaku soubotou lJturgJ} namx, i da 
ni dava} prilyvakx, dori gody sou oni /ivi, i boudou{Ji po nihx inoci, dondy/e 
boude monastirx (MIKLOSICH 1964 [1858]: CDLXV, 543). У стотинак година 
старијој хрисовуљи деспота Стефана Лазаревића манастиру Хиландару, 
издатој 1411. године, читамо сличне, развијене прописе, који се имају 
примењивати задушно, тек након Стефанове смрти: po sqlou;a} /e, jgda 
pridet' mi wb'{a sqmrqt%q&. | da imamq wd%q& monastira, za wvazi adrqfata sicevi 
pomenq. po Ustavou | s(ve)tJih(q) wt(q)cq, godi{'ni pomenq. na v'sakQ pomen(q) da 
se vari p'[enica. i da se | wt%q&pyva po des(e)tq litour'gJi. i da se dava v'soi brati 
prilyvqkq. i wsvenq po|myn'nQh%q& litour'gJi. da mi se wt%q&poE do ;etiridesetq, 
sto litour'gJi. | i sqvrq[iv'[ou se godi{ou, da se pominamq kako to h'titoriE, i 
bra|ti] monastir'ska (Хиландар, бр. 78, топограф. сигн. А 9/4, р. 27–33; в. 
СИНДИК 1998: бр. 78, стр. 78). 

Под „параклисом” (paraklisq, грч. παράκλησις) подразумева се 
молебан (уп. BOGDANOVIĆ 1985) – покорно мољење, пре свега Богороди-
ци (али и Христу и светима) које се, као развијена литургијска целина 
састављена од различитих песничких облика, обично служи у време 
жалости или невоља заједнице, овде ради добробити појединца (кроз 
молитве за здравље и спасење). „Приливак” је чаша за здравље и дуг 

14 Уп. о приношењу [личнога] дара на жртвеник Мт 5.23: ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ 
δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, итд., одн. ДА 24.17: παρεγενόμην ἐλεημοσύνας ποιήσων 
εἰς τὸ ἔθνος μου καὶ προσφοράς.
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живот владара и његове породице, која се испија уз одговарајућу молит-
ву (в. ДЬЯЧЕНКО 1993 [1900]: s. v. prilivokx, prilyvxkx, 497). Ово молит-
вено, ритуално испијање (prilyvqkq) посебно је обрађено у молитвенику 
– vqzgla[enIa prilyvkomq (МОЛИТВЕНИК 1523: 244; у садржају vqzgla[enJa 
na prilyv'kohq, исто: 296). Даничић ће, у начелу, бити у праву када вели 
да прилевак означава додатно вино (additamentum vini, II, 1975 [1863]: 
428) јер то јесте оно што братија добијају за трпезом као додатак уз 
ктиторским типиком већ прописану количину (чашћавање братије), али 
занемарује кључни, обредни смисао ове лексеме. Услед оштећења у 26. 
реду окрњен је свршетак речи pomenn-, који су још први издавачи (Д. 
Аврамовић, Фр. Миклошич) читали као pomennQi. Може им се верова-
ти уколико се ова реч схвати као поименичени придев одређеног вида 
(с удвојеним н), чију је нормализацију правилно извршио Даничић – 
pomenqnq (II, 1975 [1863]: 357). То, дакле, није помен сам по себи (као 
обична именица), него све што се тиче помена (уп. pomyn'naa litour'gJa, 
‘заупокојена литургија’ у Стефановој хрисовуљи, р. 30–31, – код нас 
lut%ou&rgJe ... s(ve)t(Q)mq c(a)remq i ktitoromx, р. 27) на светим службама. 
Помињање (читање имена) добротвора забележених у поменицима 
(диптисима) обрађено је у 36. глави Хиландарског типика. Грецизмом 
kolivo (грч. τὰ κολύβα) обухваћен је појам вареног жита с медом (тзв. 
пана(х)ија) које се припрема после нечије (овде ктиторове) смрти (уп. 
на годишњем нивоу na v'sakQ pomen(q) da se vari p'[enica у Стефановој 
хрисовуљи, р. 29). Над кољивом се врши помен за умрлог хришћанина 
(панихида, парастос, в. МИРКОВИЋ 1967: 177), те отуда овде формулација 
добијена преносним путем да се „поје [сáмо] кољиво”.15 У 35. глави Хи-
ландарског типика предвиђено је појање панихида за [уснуле] ктиторе 
на дан њихове успомене.16 На крају, глагол pyti литургички обједињује 
све издвојене богослужбене целине. Њиме се исказује основни начин 
њиховог остваривања (појањем). Поју се и молебан и литургија и пани-
хида (pyti paraklisq / lVtour'gJ} / kolivo).

Сложена литургијска структура аренге, уклопљена у посебне 
околности настанка ове повеље, указује на састављача  који је био до-

15 Поредак панихиде изложен је у 14. глави данашњег типика. „Постави се кољиво 
на столац, обично на амвону или ниже њега; свештеник у Епитрахиљу и Фелону, са 
кадионицом у руци, стане пред кољивом, начини кадионицом крст и отпочиње са blago-
slovenx bogx na[x...” (НИКОЛАЈЕВИЋ 1984 [1929]: 262). Грецизам „кутија” (средњегрч. τὰ 
κουκκία) посведочен је, истина у другом контексту, у 10. глави Студеничког типика у 
вези с режимом исхране (петак Чисте седмице Великог поста) – i koutJ} zoblemo praz-

dqnika radi (23б). У Хиландарском типику говори се, на датоме месту, само о „каши”, а 
у млађим преписима о „куваном – вариву” уопште (vareniE).

16 Панихида се, иначе, врши пре погреба, а затим и у трећи, девети и четрдесети 
дан после смрти, да би се, потом, усталила на годишњем нивоу (МИРКОВИЋ 1967: 179).
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бро упућен у богослужење, а не само теолошки образован. Такви људи 
су се налазили у непосредном Јеленином окружењу – пре свих свек-
рва Ангелина и девер Ђорђе (Максим) који су примили монашки чин, 
посветивши животе Цркви. Симболика Велике суботе аналогна тешкој 
судбини у којој су се нашли Јелена лично и српско деспотство, носи 
сама собом, у исти мах, и наду у васкрсење. Василијева литургија окон-
чала се пред читањем именâ из поменика, припремајући наратора да 
саопшти како хиландарска обитељ треба да му се одужи – помињањем 
за живота и после смрти. Ктиторство, нарочито овога типа – дȁти од 
малога много (по примеру сиромашне удовице) – благословено је у Но-
воме завету. Чин Јелениног даривања треба да доведе свечаном служ-
бом до оправданог заузимања пресвете Богородице – манастирске за-
штитнице за њу пред Господом. У коначном, спасење није схваћено 
као моменталан акт одобровољеног Христа, него као процес који се 
поспешује низом литургијских радњи и обреда који треба да помогну 
истакнутом појединцу – „благоверној госпођи Јелени”, српској деспо-
тици, овоземаљској заштитници манастира Хиландара.

СРПСКОСЛОВЕНСКО-ГРЧКИ РЕЧНИК ПОЈМОВА
ИЗ ЛИТУРГИЈЕ СВЕТОГА ВАСИЛИЈА ВЕЛИКОГА

aggelq, грч. ἄγγελος – aggeli, грч. Ἄγγελοι
arhaggelq, грч. ἀρχάγγελος – arhaggeli, грч. Ἀρχάγγελοι
bezdqna, грч. ἡ ἄβυσσος – bezdqnQ, грч. αἱ ἄβυσσοι 
bezna;elqnq, грч. ἄναρχος 
blago, грч. τὸ ἀγαθόν ■ vy;na] blaga, грч. τὰ αἰώνια ἀγαθά, v. na;etqkq
blagostq, грч. ἀγαθότης ■ wbrazq (tvoEe) blagosti, грч. εἰκὼν τῆς (σῆς) ἀγαθότητος
bla/enqnq, грч. μακάριος ■ bla/ennQe silQ, грч. αἱ μακάριαι δυνάμεις
bogq, х2, грч. θεός ■ velikQi bogq, грч. ὁ μέγας Θεός ■ bogq istin'nQi, грч. Θεὸς 

ἀληθινός
boudM{ii, грч. μέλλων ■ boudM{ee dostoanJe, грч. ἡ μέλλουσα κληρονομία
velikolypJe, одн. vel'lypiE, грч. μεγαλοπρέπεια ■ velikolypJe svetQnE (tvoej), грч. ἡ 

μεγαλοπρέπεια τῆς ἁγιωσύνης (σου)
velikq, грч. μέγας ■ velikQi bogq, грч. ὁ μέγας Θεός 
vidimq, грч. ὁρώμενος ■ vidima] ... tvarq, грч. ὁρωμένη κτίσις, v. gospodq
vladQka, грч. δεσπότης ■ vladQka vqsa;qskQihq, грч. ὁ Δεσπότης τῶν ἁπάντων ■ 

vladQka ;lovykol}bqcq, грч. ὁ Δεσπότης φιλάνθρωπος 
vlastq, грч. ἐξουσία □ vlasti, грч. Ἐξουσίαι
vqz'silati, грч. ἀναπέμπω – (teby) ... vqz'silati, грч. (σοὶ) ... ἀναπέμπω
vqpiti, х2, грч. κράζω, βοάω
vqsa;qskq, х2, грч. ἅπας, σύμπας □ vqsa;qska], грч. τὰ ἅπαντα – vladQka vqsa;qskQihq, 

грч. ὁ Δεσπότης τῶν ἁπάντων □ vqsa;qskaa, грч. τὰ σύμπαντα
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vy;qnq, грч. αἰώνιος ■ vy;na] blaga, грч. τὰ αἰώνια ἀγαθά, v. na;etqkq
glagolati, грч. λέγω
gospodq, х3, грч. κύριος ■ gospodq nebese i zemlE, i vqsakQe tvari vidimJe i nevidimJe, 

грч. ὁ Κύριος οὐρανοῦ καὶ γῆς, καὶ πάσης κτίσεως, ὁρωμένης τε καὶ οὐχ 
ὁρωμένης ■ gospodq savawTq, грч. Κύριος [Σαβαώθ]

gospodqstvJe, грч. κυριότης □ gospodqstvJa, грч. Κυριότητες
gry[qnq – gry[naa, уп. грч. οἱ ἁμαρτωλοὶ 
darovanJe, грч. χάρισμα ■ sQnopolo/enJa darovanJe, грч. τὸ τῆς υἱοθεσίας χάρισμα
dostoanJe, грч. κληρονομία ■ boudM{ee dostoanJe, грч. ἡ μέλλουσα κληρονομία
douhq, х2, грч. πνεῦμα ■ douhq svetQi, грч. τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ■ istinnQi douhq, грч. 

τὸ τῆς ἀληθείας Πνεῦμα
dylo, грч. ἔργον – vsa dyla (svo]), грч. πάντα τὰ ἔργα (σου)
IsoVsq hristosq, грч. Ἰησοῦς Χριστός
isplqnq, грч. πλήρης 
[istina ■ vq istinou, грч. ἀληθῶς, ЛИТУРГИЈА 1519: 48’]
istinqnq, х3, грч. ἀληθινός, τῆς ἀληθείας ■ bogq istin'nQi, грч. Θεὸς ἀληθινός 

■ svytq istin'nQi, грч. τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν ■ istinnQi douhq, грч. τὸ τῆς 
ἀληθείας Πνεῦμα

isto;nikq, грч. πηγή ■ isto;nikq svetQnE, грч. ἡ πηγὴ τοῦ ἁγιασμοῦ 
mnwgow;itq, грч. πολυόμματος ■ mnwgow;itaa herouvJmq, грч. τὰ πολυόμματα 

Χερουβίμ
myra, грч. μέτρον – nystq myri, грч. οὐκ ἔστι μέτρον
na;elo, грч. ἀρχή □ na;ela, грч. Ἀρχαί
na;etqkq, грч. ἀπαρχή ■ na;etqkq vy;nQihq blagqq, грч. ἡ ἀπαρχή τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν
nebo, х2, грч. οὐρανός ■ nebo i zeml], грч. [ὁ οὐρανός καὶ ἡ γῆ]; v. gospodq
nevidimq, х2, грч. οὐχ ὁρώμενος, ἀόρατος ■ nevidima] ... tvarq, грч. οὐχ ὁρωμένη 

κτίσις, v. gospodq
neizmenqnq, грч. ἀναλλοίωτος 
nemlq;qnq, грч. ἀσίγητος ■ nemlq;naa slavoslovlEnJa, грч. ἀσίγητοι δοξολογίαι
neposti/imq, грч. ἀκατάπαυστος 
neprystanqnq, грч. ἀκατάπαυστος ■ neprystannaa Msta, грч. ἀκαταπαύστοις στόματα
newpisanqnq, грч. ἀπερίγραπτος 
/ivotvore, грч. ζωοποιός ■ /ivotvore{Ja sila, грч. ἡ ζωοποιὸς δύναμις
/ivwtq, одн. /iz'nq, грч. ζωή
/ivq, грч. ζῶν ■ slovo /ivo, грч. Λόγος ζῶν
zeml], х2, грч. γῆ ■ nebo i zeml], грч. [ὁ οὐρανός καὶ ἡ γῆ]; v. gospodq
pe;atq, грч. σφραγίς ■ pe;atq ravnowbrazna, грч. ἡ σφραγὶς ἰσότυπος
pokazovati, грч. δείκνυμι – vq seby pokazMe teby wtqca, грч. ἐν ἑαυτῷ δεικνὺς Σὲ τὸν 

Πατέρα
prizirati, грч. ἐπιβλέπω – prizirae vq bezdqnQ, грч. ἐπιβλέπων ἀβύσσους
prisnosQ, грч. ἀΐδιος 
pryvy;qnq, грч. πρὸ αἰώνων ■ pryvy;'naa prymMdrostq, грч. ἡ πρὸ αἰώνων Σοφία
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prymMdrostq, одн. moudrostq, грч. σοφία ■ pryvy;'naa prymMdrostq, грч. ἡ πρὸ αἰώνων 
Σοφία

prypodobqnq, грч. ὅσιος
prysvetq, грч. πανάγιος
prystolq, х2, грч. θρόνος ■ prystolq slavQ, грч. θρόνος δόξης □ prystoli, грч. Θρόνοι
rabotqnq, грч. δοῦλος – rabotqnq (teby), грч. δοῦλος (σά) 
ravnowbrazqnq, грч. ἰσότυπος ■ pe;atq ravnowbrazna, грч. ἡ σφραγὶς ἰσότυπος
razMmqnq, грч. νοερός ■ (vqsa) tvarq ... razMmna, грч. (πᾶσα) κτίσις ...νοερά
savawTq, грч. σαβαώθ ■ gospodq savawTq, грч. Κύριος [Σαβαώθ]
svetq, х5, грч. ἅγιος ■ douhq svetQi, грч. τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον
svetQn], стсл. svAtXn×i, грч. ἁγιασμός, ἁγιωσύνη ■ isto;nikq svetQnE, грч. ἡ πηγὴ 

τοῦ ἁγιασμοῦ; – svetQn] (tvo]), грч. ἡ ἁγιωσύνη (σου), v. velikolypJe
svytq, грч. φῶς ■ svytq istin'nQi, грч. τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν
se, грч. ἑαυτοῦ ■ vq seby, грч. ἐν ἑαυτῷ
serafJmq, грч. σεραφίμ ■ [estokrilataa serafJmq, грч. τὰ Σεραφίμ, ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί, 

καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί
sila, х4, грч. δύναμις ■ /ivotvore{Ja sila, грч. ἡ ζωοποιὸς δύναμις ■ bla/ennQe silQ, 

грч. αἱ μακάριαι δυνάμεις □ silQ, грч. Δυνάμεις
slava, х2, грч. δόξα ■ prystolq slavQ, грч. θρόνος δόξης; – slava (jgo), грч. [ἡ δόξα 

αὐτοῦ]
slavoslovJe, грч. δοξολογία
slavoslovlEnJe, грч. δοξολογία ■ nemlq;naa slavoslovlEnJa, грч. ἀσίγητοι δοξολογίαι
slovesqnq, грч. λογικός ■ (vqsa) tvarq slovesnaa, грч. (πᾶσα) κτίσις λογική
slovo, грч. λόγος ■ slovo /ivo, грч. Λόγος ζῶν
slou/iti, грч. λατρεύω – (tebe) slou/iti, грч. (σοὶ) λατρεύω
spasq, грч. σωτήρ ■ spasq oupovanJa (na[ego), грч. ὁ Σωτήρ τῆς ἐλπίδος (ἡμῶν)
sQnopolo/enJe, одн. ousQnenJe, грч. υἱοθεσία ■ sQnopolo/enJa darovanJe, грч. τὸ τῆς 

υἱοθεσίας χάρισμα
sydyti, грч. κάθημαι – sydei na prystoly slavQ, грч. ὁ καθήμενος ἐπὶ θρόνου δόξης
tvarq, х2, грч. κτίσις ■ vqsaka] tvarq, грч. πᾶσα κτίσις, v. gospodq ■ vqsa tvarq (slovesnaa 

i razMmna), грч. πᾶσα κτίσις (λογικὴ καὶ νοερά)
oukrypl]ti, грч. δυναμόω □ oukrypl]emq, грч. δυναμούμενος – (vqsa) tvarq ... 

oukrypl] ema, грч. (πᾶσα) κτίσις ... δυναμουμένη
oupovanJe, грч. ἐλπίς – oupovanJe na[e, грч. ἡ ἐλπίς ἡμῶν, v. spasq
ousta, грч. στόμα ■ neprystannaa ousta, грч. ἀκαταπαύστοις στόματα
hvaliti, грч. αἰνέω – (teby) ... hvaliti, грч. (Σὲ) ... αἰνέω
herouvJmq, грч. χερουβίμ ■ mnwgow;itaa herouvJmq, грч. τὰ πολυόμματα Χερουβίμ
wbrazq, грч. εἰκών ■ wbrazq (tvoEe) blagosti, грч. εἰκών τῆς (σῆς) ἀγαθότητος
wbrM;enJe, грч. ἀρραβών ■ wbrM;enJe boudM{aago dostoanJa, грч. ὁ ἀρραβὼν τῆς 

μελλούσης κληρονομίας 
wsve{enJe, одн. svetQn], грч. ἁγιασμός
wtqcq, х2, грч. πατήρ ■ wtqcq gospoda (na[ego), грч. ὁ Πατήρ τοῦ Κυρίου (ἡμῶν)
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;lovykol}bqcq, грч. φιλάνθρωπος ■ vladQka ;lovykol}bqcq, грч. Δεσπότης 
φιλάνθρωπος

[estokrilatq, грч. заправо ἑξαπτέρυγος ■ [estokrilataa serafJmq, уп. грч. τὰ Σεραφίμ, 
ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί, καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί

]viti se, грч. ἐκφαίνω
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Viktor Savić

LITURGICAL ELEMENTS IN DESPOTESS HELENA’S 1504 CHARTER
TO THE CHILANDAR MONASTERY

S u m m a r y

The last extant Serbian royal charter to the Chilandar monastery was issued by Des-
potess Helena on June 11, 15[04] in Buda. The document was written in a diffi cult time for 
Helena and the Serbian despotocracy after the death of her fi rst husband, the last despot from 
the Branković family. In the diplomatic sense, the charter has a simple structure dominated 
by a developed arenga followed by a brief exposition. However, the arenga is a very complex 
liturgical-literary whole. It begins with the words of a particular prayer from the Apodeipnon 
(Greek εὐχαὶ τοῦ λιχνικοῦ), continuing with a comprehensive compendium from the Liturgy 
of St Basil the Great (from the Canon of the Eucharist), which is a remarkable fusion, char-
acteristic of divine offi ce on Holy Saturday. The remainder of the text contains several other 
supplicatory compositions from the liturgy. Following the style of the penitential canon, we 
can read the unobtrusively executed analogy with the poor widow of the New Testament, who 
from her poverty contributed all she had, her whole livelihood to the Temple of Jerusalem (cf. 
Mark 12:41–44, Luke 21:1–4). In the same way, Helena is offering Chilandar all she can, and 



ТЕОЛИНГВИСТИЧКА ПРОУЧАВАЊА СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА490
expects the Virgin’s intercession for her before the Lord (because Chilandar was dedicated to 
the Virgin), including the mention while alive and after death in certain offi ces at the monas-
tery, in accordance with her right as a benefactress. 

The paper mostly discusses the excerpt from the Liturgy of St Basil the Great, paral-
lel with the corresponding text from the liturgiarium printed at the Goražde printing offi ce 
approximately at the same time (1519). Apart from structural factors (greater or lesser sub-
sections), we also analyse the entire theological and liturgical lexis from the charter. The 
theological terms (liturgical procedures and rites) are primarily concentrated in the exposition, 
which tells of the way in which the monastery should repay its benefactors on their way to 
salvation. The appendix presents a Serbian Church Slavonic to Greek glossary of terms from 
Basil’s liturgy.

Институт за српски језик САНУ
Старословенистички одсек
Кнез Михаилова 36, 11000 Београд, Србија
viktor.savic@isj.sanu.ac.rs
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Вања Станишић

КОМУНИКАТИВНА УЛОГА ПИСМА

Рад представља даљу разраду питања двостране природе писма, чији 
развој подједнако зависи од два основна и равноправно важна чиниоца – језичке 
основе и културне историје, који типолошки одговарају семиотичком одређењу 
језика као јединства гласа и значења. Тој двостраној природи писма структурно 
одговарају и две комуникативне димензије писма – вертикална и хоризонтална. 
Ближе упознавање с њиховом природом и наменом потврдило је да писмо не 
постоји ради саме комуникације него зарад колективног памћења.

Кључне речи: графичка комуникација, визуелни говор, писмо у ширем и 
ужем смислу речи, вертикална и хоризонтална комуникација писма.

Човечанство се данас не може замислити без писма. То је једно од 
највећих достигнућа у његовој културној историји. У првом реду, то је 
средство визуелне комуникације које надомешта ограничености језичке 
комуникације и омогућава преношење поруке у времену и простору. 
Више од тога, то је порука у времену која може да оживи давно изумрлу 
цивилизацију и кључ за упознавање људске историје. Речју – писмо је 
својеврсно памћење човечанства.

У вези с тим карактеристикама писма постоје и два различита гле-
дишта на његову природу и намену. 

Услед неизбежног паралелизма између писма и језика писмо се 
у првом реду сагледава као вид визуелне комуникације – као визуел-
ни говор који премошћује ограничености језика у времену и простору. 
Упркос томе што се писмо и језик могу сагледавати и одвојено као два 
независна комуникативна система, данас је општеприхваћено гледиште 
о чврстој хијерархијској вези међу њима (ЗИНДЕР 1987: 11‒15; БУГАР-
СКИ 1996: 21‒26; СТАНИШИЋ 2009: 82‒83). Ова се хијерархија подраз-
умева и у најраспрострањенијој дефиницији писма, по којој је то сред-
ство комуникације помоћу условно примењених визуелних знакова које 
омогућава преношење поруке у времену и простору (ФРИДРИХ 1979: 31; 
ГЕЛЬБ 1982: 23; OLSON 1988: 1033; ЗИНДЕР 1987: 50; БУГАРСКИ 1996: 14). 
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Може се, међутим, поставити питање какви су ти „условно при-
мењени визуелни знаци” и може ли се назвати писмом било који визуел-
ни систем који преноси поруку, или пак само онај који је усмерен на гла-
совни план одређеног језика. Одговор је, очигледно, у комуникативној 
улози писма, која и представља тему овог рада.

Неизоставну тему у свим студијама о писму представља исто тако 
и питање његовог места и улоге у људском друштву (СТАНИШИЋ 2002: 
42). Незаобилазни карактер ове теме садржан је у тесној повезаности 
писма и цивилизације. Као што је добро познато, писменост се рађа као 
инструмент државе и представља једну од најважнијих ознака да је неки 
народ ступио из праисторије у историју. Та међузависност цивилизације 
и писма је потпуна: „писмо постоји само у условима цивилизације, а 
цивилизација не може да постоји без писма” (ГЕЛЬБ 1982: 212). 

Међутим, овај културни контекст по правилу се пренебрегава у 
дефиницијама писма у којима је сва пажња усмерена на његову кому-
никативну функцију. При томе је управо лингвистичка анализа односа 
језика и писма утврдила двострану природу писма – унутрашњу струк-
туру коју условљавају језичке појаве, и спољашњу форму – условљену 
културном историјом. Ова двострана природа писмених знакова допри-
нела је томе да фундаментална лингвистичка – семиотичка – подела на 
површинску и дубинску структуру (која одговара сосировској подели 
на „план израза” и „план садржаја”) – постане саставни део савременог 
приступа науци о писму. 

Па ипак, питање међусобног односа та два основна чиниоца раз-
личито се тумачи у односу на писмо. Иако је културни контекст на-
челно равноправан с језичком основом, као што су подједнако важне 
и „спољашња” и „унутрашња страна” писма, ова два чиниоца ипак 
нису потпуно равноправна, пошто у науци о писму влада схватање о 
подређеном статусу писма у односу на језик, подстакнуто изворно ко-
муникативном улогом језика. (СТАНИШИЋ 2009: 82).

Исти семиотички параметар (подела на „план израза” и „план 
садржаја”) узима се такође за критериј разграничења и саме типолошке 
класификације писмених система, при чему се подразумева начин вршења 
комуникативне функције писма (ЗИНДЕР 1987: 48; PULGRAM 1976; CARDONA 
1986: 34; SAMPSON 1987; OLSON 1997). У складу с тим, разликују се два ос-
новна типа: п о ј м о в н о  п и см о  (thought writing) или семасиографија 
и гл а с о в н о  п и см о  (sound writing) или фонографија од којих се 
прво доводи у везу с планом садржаја језичких јединица (под којима 
се подразумевају језичке јединице вишег нивоа), док би друго било 
усмерено на план израза језичких јединица, дакле, на гласовну струк-
туру језика. Ово је, међутим, у супротности с претходним одређењем 
„спољашње” и „унутрашње” стране писма као знаковног система. По 
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свему судећи, проблем је вероватно само у терминологији пошто кому-
никативна функција писма потврђује такву типолошку класификацију. 
То се јасно види на основу поделе на в е р т и к а л н у  и хо р и з о н -
т а л н у  комуникацију писма Тадао Мијамота (MIYAMOTO 2007: 349‒350). 
Иако је Мијамото у овом случају имао у виду социјални критериј, врсту 
комуникације међу друштвеним групама, једносмерни тип комуникације 
древних империја насупрот двосмерном типу с демократичнијим обли-
ком друштвене хијерархије, који је он приписао старим Грцима, чињеница 
је да су древне империје биле истовремено прве цивилизације, а да хо-
ризонтална (двосмерна) комуникација није рођена са старим Грцима и 
најважније – Мијамотов закључак о равноправном семиотичком статусу 
ових двеју комуникација: „не постоји убедљив психолингвистички раз-
лог за развој писма у алфабет” (MIYAMOTO 2007: 349).

Свако писмо има, дакле, план израза и план садржаја, али то, по 
свему судећи, није случај и с поменутим комуникативним димензијама 
писма. Ако ова два типа комуникације нису исте старине, онда има-
мо важан параметар који говори о еволуцији писма. У најужој вези 
с тим питањем је и широко распрострањена претпоставка да између 
појмовног и гласовног типа писма постоји временска и хијерархијска 
разлика, да између њих пролази и граница између писма и претписма. 
Другим речима, да је само гласовно писмо право средство комуникације 
адекватно језику и да само тај тип писма и јесте „визуелни говор” (упор. 
СТАНИШИЋ 2009: 83‒84).

Дефинисање писма као средства комуникације адекватног језику 
и еволуционистичког аксиома да писмо у своме развоју непрестано 
тежи да се што тешње веже за језик, имало је за последицу свођење 
писма само на фонографију у неким новијим студијама о писму. Овакво 
доследно искључивање семасиографије и одређење писма искључиво 
као транскрипције говорног језика у новије време поновио је низ при-
сталица схватања писма као „визуелног говора”, почевши од Џона Деф-
рансиса, аутора истоимене студије (DEFRANCIS 1989) у којој је издвојио 
„писмо у правом смислу речи” (pure writing) од осталих графичких 
система који нису засновани на језику, па до Хенрија Роџерса, који у 
својој „Лингвистички оријентисаној студији о писму”, понавља тврдњу 
Џона Дефрансиса и Маршала Унгера „како је свако писмо фонолош-
ки засновано и да семантички заснована писма у ствари не постоје” 
(ROGERS 2005: 270; UNGER ‒ DEFRANCIS 1995). 

Такво схватање дубоко је укорењено у традиционалном 
разграничењу писма и претписма, извршеног такође на основу кому-
никативног, језичког критерија. Потпуно развијено писмо (енгл. „fully 
developed writing”, тј. писмо у правом смислу речи, засновано на језику), 
које се према традиционалном еволуционистичком схватању развоја 
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писма, временом преобразило у „одраз” језика, разликује се управо 
по том критерију од претписмености (енгл. „forerunners of writing”, 
protoécriture у француској терминологији) (GELB 1963: 13; COULMAS 
2003: 15; COHEN 1958: 1: 27; FISHER 2001: 13; СУХАЧЕВ 2010: 26). У овом 
контексту веома је важно Гелбово рашчишћавање појма „претписмено-
сти”, у првом реду разјашњење статуса тзв. предметног писма – кому-
никативног система који је традиционално био укључиван у оквир тога 
појма (какви су, нпр. чувени скитски дарови, које спомиње Херодот у 
опису Даријевог похода на Ските, рабоши, перуански кипу, индијански 
вампуми, итд). Сам назив предметно писмо (у немачкој терминологији 
Sachschrift или Gegenstandsschrift) у суштини је погрешан, пошто оно по 
Гелбовим речима (18) нема ништа заједничко с писмом у обичном смис-
лу речи. Потпуна произвољност и чисто асоцијативни карактер чине 
„писмо предмета” веома ограниченим средством комуникације, које се 
практично своди само на помоћно меморијско средство. То је посредно 
и уопштено помоћно средство универзалне језичке комуникације и сто-
га би му више одговарао назив говор а не писмо предмета. При том, на 
овај вид комуникације могао би се управо применити назив „визуелни 
говор”, јер садржи једну од две основне комуникативне димензије са-
мог писма – омогућава преношење поруке у простору. Без обзира да ли 
се просторна димензија схвата као комуникација на даљину, или само 
у простору, то је у суштини хо р и з о н т а л н а  комуникација, која се 
може назвати језиком или говором предмета. Ве р т и к а л н у  или вре-
менску димензију комуникације – која ће овај визуелни говор претвори-
ти у писмо – унео је знак на предмету.

Писмено споразумевање не остварује се посредством предмета 
него помоћу знакова на њима. Управо губљење предметности, прелаз 
на материјал за писање представља по речима Јоханеса Фридриха (37) 
важан корак ка писму у уском смислу речи. Добро је познато, такође, да 
је и сам назив за писмо у многим језицима првобитно означавао уре-
зане знаке: упор. једнокоренске парове енгл. to write „писати” – нем. 
reissen ‘гребати’, лат. scribere ‘писати’ – нем. kerben ‘резати’ итд. (ГЕЛЬБ 
1982: 18). Одговарајући индоевр. глаг. корен *(s)greb[h]- дао је грч. γρά-
φω, γράμμα ‘писати, писмо’, ствнем. kerben и стенгл. screpan ‘гребати’, 
стсл. жрѣбии и прус. girbin ‘број’ (упор. Гамкрелидзе ‒ ИВАНОВ 1984: 
613FF). Ови називи тачно одговарају различитом времену појављивања 
појединих ие. народа на историјској сцени – потпуно је логично зашто 
је у овом случају само у грчком овај корен постао „писмо”.

То питање илуструју и прасловенске „чрте и резе” које и својим 
називом и својом функцијом јасно показују какав је био првобитни сми-
сао урезаних знакова у доисторијском периоду. Уопште, овај изванред-
ни податак Црнорисца Храбра како су Словени најпре „чртама и реза-
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ма” бројали и гатали док бејаху пагани, а да су потом, покрстивши се, 
почели да се служе грчким и латинским писмом, одлично осветљава и 
питање односа између писма и цивилизације и разграничења између 
културе и цивилизације (Станишић 2002: 43‒44). Такви обредно-
магијски знаци тачно одговарају доцивилизацијском ступњу развоја у 
којем још увек нема ни књиге ни писма – појмова чији називи у прасло-
венском сведоче о контактима Старих Словена с народима који су већ 
знали и за књигу и за писмо.

Као што су Словени тек ступањем на историјску сцену почели да 
користе писмо, тако су исти пут развоја прошли и најстарији народи 
света, створивши писмо тек када су им нови, цивилизацијски услови 
живота наметнули ту потребу. Као што је познато, први пут у историји 
људског друштва ти су се услови стекли почетком III миленијума пре 
н.е. у Месопотамији и пре тога времена није било ни услова ни по-
треба за настанак писма. И зато већ из тог разлога не изгледају реал-
но покушаји појединих стручњака да докажу постојање писмености у 
неким праисторијским археолошким културама. Два најпознатија так-
ва покушаја изнета су била у вези са знацима једноставних апстрак-
тних линија на керамици неолитске винчанске културе из средине V 
миленијума, исто као и с блискоисточним „токенима” – праисторијским 
рачуноводственим знацима из VIII миленијума пре н.е. У жељи да до-
каже како је доиндоевропска „староевропска” култура у суштини била 
цивилизација коју је одликовала и сопствена писменост, најистакнутији 
проучавалац ове културе, Марија Гимбутас, прогласила је поменуте 
винчанске знаке „староевропским писмом” и чак их довела у везу с че-
тири хиљаде година млађим егејским линеарима (GIMBUTAS 1991), што 
је наишло на оправдану критику (DANIELS 1996: 21‒22).1 У својој теорији 
о „токенима”, Дениза Шмант-Бесерат није само открила праисторијски 
рачуноводствени систем знакова из VIII миленијума пре н.е. с простора 
северне Месопотамије, већ је покушала да докаже како из њега потиче 
скоро пет хиљада година млађа месопотамска писменост (SCHMANDT-
BESSERAT 1992; упор. БУГАРСКИ 1996: 39; ИЛИЕВСКИ 2000). Нико иначе 
не оспорава тврдњу да су ти апстрактни претписмени знаци вероватно 
имали бројну вредност и да су они, по свему судећи, ушли у основу 

1 Упор. такође мишљење археолога о псеудонаучној аргументацији у вези с 
геометријском орнаментиком и апстрактним симболима тзв. „винчанског писма” 
(ПАЛАВЕСТРА 2010: 252). Ни најновији радови следбеника европоцентричне хипотезе 
Марије Гимбутас (нпр. HAARMANN 1998 [1999]; ИВАНОВ 2009), не дају довољно 
убедљивих доказа за тврдњу да је најстарија писменост могла бити рођена у неолитској 
култури Балканског подунавља, пре свега зато што настанак писмености мора имати 
историјски ослонац и да нађе подршку у друштвено-економским структурама које се 
рађају с појавом цивилизације (СУХАЧЕВ 2010: 33).
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бројног система месопотамске писмености, али је спорна њена претпо-
ставка како је упрошћени геометријски облик ових знакова могао да по-
служи као идеја за рану клинасту стилизацију знакова сумерског писма 
(DANIELS 1996: 22‒23). Као што је добро познато, у основи клинастих 
знакова налазе се цртежи и конкретан цртежни карактер најстаријих 
знакова ове писмености сведочи о њеној вези с реалијама месопотам-
ске цивилизације, а не с апстрактним знацима, који се хиљадама година 
нису мењали, зато што се не односе на друштвену него на једну ап-
страктну логичку делатност.

У намери да одбрани хипотезу о писменом карактеру винчанских 
знакова, Харалд Харман се полемички осврнуо на један од кључних 
постулата науке о писму – о месту и улози цртежа у развоју писма 
(HAARMANN 1998: 71‒72). По том је постулату управо цртеж, а не било 
какав апстрактан знак, био првобитни знак писма. Као што је говор на-
стао из подражавања звука, тако се, према Гелбовим речима (37), писмо 
развило из подражавања облика реалних предмета или живих бића. Да 
у основи сваког писма лежи цртеж, убедљиво сведочи цртежни карак-
тер свих аутохтоних писмености света, почев од разних домородачких 
заједница на племенском ступњу развоја па до чињенице да су писме-
ности свих старих цивилизација биле цртежне. Неоспорна је чињеница, 
међутим, да у свим старим цртежним писменостима постоје и апстрак-
тни знаци који нису настали каснијом стилизацијом првобитних цртежа. 
Придајући посебан значај тој чињеници, Харман је покушао да докаже 
како није могуће повући јасно разграничење између иконичких и ап-
страктних знакова и да релативизује постулат по којем се у основи писма 
налази пре свега цртеж. По среди је неспоразум, који је давно разрешио 
такође Гелб својом поделом на писмене знаке и симболе. Овим другим 
називом Гелб је именовао апстрактне ванјезичке елементе који стога нису 
саставни део графичког система, али су зато неизоставни део „писма у 
правом смислу речи”, чија је првобитна функција била управо рачуно-
водствена (SAMPSON 1987: 50; FISHER 2001: 22‒23; СУХАЧЕВ 2010: 40). 

Расправа о статусу ових апстрактних праисторијских знакова до-
принела је у суштини бољем разумевању комуникативне улоге симбола у 
развоју писма. За разлику од „предметног писма”, ово је ипак некакво пис-
мо – средство графичке комуникације које је, као у случају „чрта и реза” 
вршило пре свега обредну функцију – служило за гатање и бројање. Ап-
страктна симболика знакова поменутих археолошких култура могла би се 
разумети као својеврсна вертикална комуникација – обредна комуникација 
одговарајуће заједнице с небеским силама. Да би добила и хоризонтал-
ну димензију – да служи за комуникацију унутар заједнице – треба да се 
организује у реченице, а то је омогућио цртеж (упор. ране сумерске по-
писне таблице). Цртеж је, дакле, омогућио комуникацију у времену и 
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простору – јер преноси поруку која се и данас може прочитати (разуме-
ти) и зато је с њим рођено писмо у правом смислу речи. Он и буквално 
потврђује како је писмо слика одређене културе. Одсуство цртежне фазе 
у систему знакова неолитских култура сведочи како је ту реч о типолош-
ки различитим појавама које припадају различитим раздобљима људског 
друштва, о неразликовању писма (у правом смислу речи) и цивилизације 
од праисторијских култура и њима својствених знаковних система.

Међутим, сам по себи, цртеж није разграничио историју од 
праисторије, нити је раздвојио цивилизацију од културе – пиктографије се-
верноамеричких Индијанаца или појединих афричких племена сачињене 
су од истих елемената од којих су биле и писмености мезоамеричких 
цивилизација или древног Египта. То би се могло рећи чак и за поједине 
праисторијске цртеже (петроглифе), међу којима има и таквих који показују 
извесне опште одлике писмености, пре свега упрошћену цртежну форму и 
јасан смисао поруке.2 Па ипак, упркос својим уметничким дометима, прво-
битни цртежи носили су пре свега ритуалну поруку. Цртеж, стога, није раз-
граничио историју од праисторије својом појавом него својом функцијом 
– укључењем у већ постојећи графички систем који је имао одређену ко-
муникативну функцију. Оно што су поборници неолитске писмености уи-
стину открили јесте најстарији графички систем који се по својој природи 
и намени највероватније сводио на „чрте и резе”. Када је у такав систем 
укључен цртеж, добијен је графички систем који се може прочитати, који 
поруку преноси и вертикално и хоризонтално.

Дефинисање праисторијских апстрактних симбола као графичког 
система претписменог типа 3 решава дилеме око места и улоге цртежа 
у развоју писма. Као што је већ речено, према владајућем еволуциони-
стичком схватању о писму као одразу језика, који у своме развоју не-
престано тежи да се што тешње веже за језик, најранији тип цртежног 
писма сврстава се у претписменост (упор. поглавље о пиктографији 
у многим студијама о писму). Упркос своме аксиому да се цртеж на-
лази у основи писма у правом смислу речи, сам Гелб (21) је рану фазу 
појмовног писма назвао писмом у ширем смислу речи, „које се не може 
у свим својим развојним фазама поистовећивати с говором, те зато про-
учавалац писма не мора обавезно да буде лингвист”. 

2 Упор. цртеж на стени из јужне Африке који представља ритуал изазивања кише 
(ГЕЛЬБ 1982: 35), као и палеолитски цртеж из пећине Пасиега у Шпанији (JENSEN 1969: 
33; KULUNDŽIĆ 1957: 99; ИСТОРИЯ ПИСЬМА: 22).

3 Како је недавно показала Женевјев фон Пецингер (Genevieve von Petzinger), 
одређен број оваквих апстрактних геометријских симбола системски се појављује у 
многим европским палеолитским пећинама у којима постоји и пећинско сликарство 
(упор. њену страницу „Prehistoric signs in the paleolithic rock art” у електронском 
часопису Hominidés.com).
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Језичка димензија комуникације представља, дакле, мерило тра-
диционалног разграничења између писма у ширем смислу речи (или 
претписмености) и правог писма. Цртеж јесте увео језичку – хоризон-
талну – димензију графичке комуникације, али је она на раном ступњу 
цртежног писма (у тзв. пиктографији) била и буквално и формално сим-
боличка – комуникација културним симболима. Цртежна порука, у овом 
контексту, може се описати као хоризонтална комуникација нејезичким 
(симболичким) средствима. Могло би се чак рећи како је „писмо пред-
мета (и појмова)” у суштини прави назив управо за рани ступањ цртеж-
ног писма древних цивилизација. Као што је истакао Луј-Жан Калве 
(CALVET 1996: 47): 

„Систем сумерских пиктограма представљао је писмо ствари (écriture 
de choses) које није било везано за конкретан језик него за конкретну 
културу, за одређен период у култури Сумера: таблице нам говоре много 
о свакодневном животу људи који су живели између Тигра и Еуфрата. 
Али је то писмо ствари било крајње рудиментарно и није било погодно 
за писање никаквих сложенијих књижевних текстова. То је било тек само 
извориште његове функције. Оно ће потом еволуирати, како на плану 
технике тако и функције, да би постепено добило форму погодну за 
бележење разноврсних културних садржаја.”

Еволуција на коју се овде мисли, подразумева у суштини 
појаву ребуса – фонографску употребу цртежа и његов преображај у 
потенцијални језички знак. У тој потенцијалној језичкој улози и јесте 
најважнија разлика између писмености древних цивилизација и млађих 
пиктографија. Једном речи, граница између тих двеју фаза цртежног 
писма налази се више у сфери културне историје него било чега дру-
гог. Управо такво објашњење еволутивне разлике између ова два типа 
појмовног писма било је дато у студији о индијанској пиктографији Ла 
Ван Мартиноа (MARTINEAU 1973: 154):

„У суштини, писмени системи Египћана и Сумера служили су у сасвим 
различите сврхе него писмени систем Индијанаца. Ти цивилизовани 
системи били су пре свега начин чувања економских, административних, 
магијских, религијских, законских, митолошких и других посебних 
културних текстова, а таква се сложена употреба језика и симбола ретко 
налази у индијанској пиктографији.”

Граница међу њима, дакле, зависи од њихове друштвене функције, 
од врсте друштва којем ова писма служе, а не од њихове типолошки 
исте цртежне структуре. Оно што је до сада речено о комуникативној 
димензији писма, показује да је у самом цртежу садржана иста она 
двострана природа и обе поменуте комуникативне одлике писма, које 
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одликују основни знак писма – графему. С комуникативне тачке гле-
дишта, с цртежом је рођено писмо у правом смислу речи, а све оста-
ло је последица његове употребе, његових могућности да одговори 
сложенијим друштвеним потребама.

Из свега проистиче како је овим радом доведена у питање 
формулација из дефиниције писма по којој је то „средство визуелне 
комуникације”. Без обзира на то да ли је реч о писму у ширем или ужем 
смислу речи, њега од визуелног говора помоћу предмета у целини раз-
граничава његова графичка природа. 

Комуникативна димензија, затим, представља објективан 
критеријум који раздваја писмо у ширем и ужем смислу речи. Она 
доказује да писмо изворно служи за једнодимензионалну вертикалну 
комуникацију, која у суштини није била намењена члановима одређене 
заједнице за њихово међусобно општење. Управо та вертикална 
димензија може се препознати у тумачењу писма Албертине Гаур као 
ризнице информација одређене заједнице (GAUR 1984: 14). Оно не постоји 
ради саме комуникације него зарад колективног памћења: реч је о сред-
ству за чување информација и то оних које су биле од „суштинске важ-
ности за опстанак одређене заједнице” (GAUR 1984: 29; СТАНИШИЋ 2009: 
88). С развојем хоризонталне комуникативне димензије писмо јесте 
постало визуелни, тачније графички говор, али та димензија прикрива 
његову изворну природу и намену. То је вертикална комуникација која 
се у праисторији испољава као обредна функција, у историји најпре 
као израз државне хијерархије4 и потом као културна и цивилизацијска 
вертикала одређене заједнице – као њено колективно памћење.
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Данная работа является дальнейшей разработкой тезиса о двухсторонней приро-
де письма, развитие которой равным образом зависит от двух основных и равноправно 
важных факторов – языковой основы и культурной истории, которые типологически 
отвечают семиотичкому определению языка как единства звука и значения. Этой двух-
сторонней природе письма структурно отвечают и две коммуникативные стороны пись-
ма – вертикальная и горизонтальная. Более подробное ознакомление с их природой и 
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ради коллективной памяти.
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Јелица Стојановић

ПРАВОПИСНЕ ОДЛИКЕ ГОРИЧКОГ ЗБОРНИКА

У раду се анализирају правописне особине Горичког зборника у контексту 
тада владајућег ресавског правописа. Горички зборник је сачинио Никон 
Јерусалимац за Јелену Балшић. Препис је урађен за цркву Благовјештења 
Пресвете Богородице, задужбину Јелене Балшић на острву Горици у Скадарском 
језеру 1441/42. године. У великом дијелу правописних детаља, Горички зборник 
има одлике ресавске школе, са неким примјесама рашког правописа.

Кључне ријечи: Горички зборник, ресавски правопис, рашки правопис, 
писање лигатура, писање јата, писање јери, писање јерова, ријечи страног 
поријекла.

1. Горички зборник је сачинио Никон Јерусалимац за Јелену 
Балшић, а препис је урађен за цркву Благовјештења Пресвете Бого-
родице, Јеленину задужбину на острву Горици (Брезовици – Бешки) 
у Скадарском језеру 1441/42. године.1 Што се садржаја тиче, Горички 

1 „Филагранолошко датирање одговара години из записа. Идентични и врло 
слични водени знаци се крећу између 1425. и 1450. године (коњ у галопу, три брда у кру-
гу са крстом, три брда са мотком, у две варијанте, а на крпљеним деловима залепљеним 
тракама, фрагментарно је сачувана дупла котва у кругу са звездом и контрамарком 
МР из 1569, око 1570. и 1565/1575. г.). На касније убаченим листовима 264‒265 нијесу 
нађени водени знaци. Подаци о писару, месту и времену настанка преписа постоје у 
записима и завршецима текста, који имају вредност колофона. На листу 271. налази се 
потпис тајнописом: Никон Јерусалимац; на л. 272: паче же и начртах рукоју мојеју... вам 
оставих благолепне... по лепоте подобија и здравју...; на л. 272:...и тако вменивше и при-
несохом дар храму пресветије владичици наше Богородици Благовештенију иже ва Го-
рици јако да будет јеј...; л.273: ...кто крзнет отети сију књигу от храма твојего реченаго 
ва Горици (будет) јему мстница Владичица. Сврши се ва лето 9650=1442 смерни Никон. 
Додате листове писала је непозната рука у време рестаурације рукописа између 1565 и 
1575... За овај зборник интересантан је јeдан документ из Которског архива који се мож-
да може довести у везу са његовим повезивањем. Из њега сазнајемо да је Јелена 1441. 
године покушала да код которског златара уради позлаћене корице са ликом Спаситеља 
за једну своју књигу, према угледу на корице једне друге књиге која му је донета као 
узор. Време ове наруџбине хронолошки би одговарало коричењу Горичког зборника, 
али није искључено да се радило и о некој другој Јелениној књизи, до које јој је вео-
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зборник „најпре садржи преписку Јелене и Никона, у којој он излаже 
учење цркве о разним догматским и уопште теолошким питањима. 
При том се показује као добар зналац библијских текстова и пастирског 
предања. Даље пише о Јелени и њеним прецима, као примеру светости, 
користећи грађу српских родослова и летописа, житије Светог Симеона 
од Стефана Првовенчаног и Житије Светог Саве од Теодосија. После 
тога долази устав за монахе, написан по налогу Јелене, за њену задуж-
бину Свете Богородице Горичке, а онда Повест о јерусалимским црква-
ма и местима у пустињи, намењен такође књегињи. Следи исповедање 
вере, молба за опроштај ако се при писању грешило и поздрав. Крај 
чини писмо ‘смерене Јелене’, у коме потврђује да је примила дело свог 
духовника Никона, како ‘богонадахнути’ дар, који прилаже ‘храму пре-
свете Владичици нашој Богородици’ у Горици” (СПРЕМИЋ 2004: 92).

Писан је полууставом, са великим бројем брзописних елемената, 
морфолошки облици слова имају карактеристике времена када је на-
стао рукопис (СИНДИК 2004: 195). Грчко поријекло Никоново огледа се у 
присуству грчких палеографских, минускулних и курзивних елемената 
(СПРЕМИЋ 2004: 94‒95).2 

2. Горички зборник је настао у вријеме када је већ био на снази 
ресавски правопис. „Ресавски правопис, који се у току последње чет-
врти XIV века и првим деценијама XV столећа дефинитивно формирао, 
постао је као резултат дугог процеса правописне еволуције српских 
текстова, процеса који је умногоме био аналоган са процесом бугар-
ске правописне реформе патријарха Јефтимија” (НЕДЕЉКОВИЋ 1972: 
491‒492). Ресавским правописним начелима тежи се враћању старим 
узорима, приближавању грчким правописним и језичким елементи-
ма.3 „Приближавање јужнословенског писма и правописа грчком узору 
вршило се стално кроз читав XIV век. Према средини столећа све се 
чешће јављају у словенским текстовима слова позајмљена из тадашње 
грчке курзиве...” (МОШИН 1972: 257‒258).

ма стало...” (СИНДИК 2004: 192‒193). Јелена је умрла почетком 1443. године, у дубокој 
старости, већ зашла у осму деценију живота.

2 „Уосталом, у Шестодневу из Савине има грчких текстова. Све то сведочи о 
грчком пореклу Никона Јерусалимца. Он је боравио у Јерусалиму, на Синају и у Егип-
ту, и могао би бити старац српског манастира Светих Арханђела у Јерусалиму. Није 
случајно дошао у Зету, јер је метох тога манстира био манастир Светог Николе на 
Врањини” (СПРЕМИЋ 2004: 94‒95).

3 „Све што је изашло из ње (тј. ресавске школе, Ј. С.) носи печат исте концепције, 
исте визије о томе како треба да изгледа српска књига. Очигледно су радом руководили 
људи који су о томе имали прочишћене појмове” (МОШИН 1972:258).
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Промјене и исправљање правописа на јужнословенском просто-
ру дешавале су се у току XIV вијека, што је у посљедњој четвртини 
XIV вијека у Бугарској резултирало правописном реформом патријарха 
Јефтимија (МОШИН 1972: 257‒258). У то вријeме у Србији настаје нови 
правопис, који је по тадашњем великом центру преводилачке и препи-
сивачке дјелатности добио име „ресавски правопис”. Ресавски право-
пис је лако препознатљив по знатном броју усаглашених и прокламо-
ваних правописних црта, које представљају преокрет и новину у одно-
су на ранији рашки правопис.4 „Раније планске измене у текстовима 
црквених књига, вршене по правилу приликом преписивања, имале су 
један од следећих циљева:

или да се лексичким корекцијама васпостави изворна аутентич-
ност текста, како се одступањима не би нарушила чистота вере, која се 
темељи на свештеним списима,

или да се графија и правопис прилагоде измењеној изговорној 
стварности и тиме рационализују (из такве је потребе произашао тзв. 
рашки правопис, иза којег је Александар Белић сагледао моћни утицај 
светог  Саве)” (ИВИЋ 1994: 67). Према Павлу Ивићу идеал је био повра-
так старини што није допринијело практичности правописа, напротив. 
Ова је реформа приближила српску књигу бугарској и грчкој, вођена је 
идеалима хуманизма и духом епохе (ИВИЋ 1994: 67). 

Рашки правопис је представљао укоријењено и јако насљеђе тако 
да га ресавски правопис није у потпуности потиснуо, прије свега у не-
ким правописним детаљима, многе су црте рашког правописа присутне, 
задржане и паралелно употребљаване са нормом ресавског правописа, 
са више карактеристика једног или другог често од споменика до спо-
меника, од писара до писара.5 

4 „Многобројни српски рукописи XV и XVI века допуштају нам да јасно уочимо 
његове основне особине. У поређењу са текстовима претходног раздобља ови рукописи 
показују употребу грчких слова T, пси, кси, ижице, као и доследније разликовање употре-
бе обичног о и омеге; правилнију употребу слова ‘зело’ у функцији бугарског изговора 
тог слова у извесним речима, као звезда и сл.; употребу x који није постојао у рашкој 
редакцији, и то у смислу бугарског правописног правила његове употребе на фонетском 
месту, у првом реду у предлозима и префиксима, за разлику од q који долази на место 
редуцираног полугласника на крају речи; редовну употребу спиритуса и акцената, као 
и једног фиксираног система интерпункције. У једну руку овај правопис показује да jе 
створен на бази органске еволуције српског писма рашке редакције, али у другу руку сад-
ржи и поједине важне елементе који су преузети из тадашњег бугарског правописа, па у 
том погледу дају ресавској реформи карактер правописне револуције” (МОШИН 1972: 258). 

5 „Уз доста знатну неконсеквентност и извесну еволуцију, тај правопис влада 
у српским текстовима до XVIII века. Добио је име ‘ресавског правописа’, по имену 
ресавског краја, где је у манастиру Манасији у доба деспота Стефана Лазаревића постао 
живи центар преводилачке делатности, те је у смислу узрочно-правилне ортографије 
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Правопис Горичког зборника сагледаћемо у контексту ресавских 
правописних начела и тенденција, као и у контексту српског правопис-
ног насљеђа у цјелини. Овдје треба имати на уму грчко поријекло Нико-
на Јерусалимца, али и то да је споменик писао за Јелену Балшић, ћерку 
кнеза Лазара, у чије је вријеме, и под чијим окриљем, на неки начин, и 
настала велика ресавска писарска и преписивачка скрипторија, једна од 
највећих скрипторија средњег вијека и у размјерама тадашње Европе.

3. ГЛАСОВНА ВРИЈЕДНОСТ [ја] и [’а]
3.1. Гласовна вриједност [ја]. Према рашком правопису и на по-

четку ријечи и после вокала пише се лигатура ], док се према ресав-
ском правопису на почетку ријечи пише лигатура, а после вокала a. У 
овом периоду и на овом простору није очекивано (или може бити спо-
радично) писање y у овој гласовној вриједности.

Ситуација у Горичком зборнику је сљедећа:
На почетку ријечи писана је лигатура (што је одлика и рашког и 

ресавског правописа): ]vy 3a/6; ]ko 9б/12, итд.6 
У једном примјеру написано је y: ykogda /e 9б/7.
Иза вокала, у склaду са ресавским правописом, најчешће је писано a.
Нарочито је досљедно писање a иза J. Ексцерпирали смо вели-

ки број примјера, дајемо дио корпуса: obydovanJa 8a/2, zmJamx 95б/15, 
patrJarhJamx 96a/11. Пет је примјера са i]/ia: va[i] 12a/11, si] 24б/22, 
orU/i] 19a/20, pianstvomq 22б/18, kqnanZianzou 23б/15. У једном примјеру 
је иза J написана лигатура: vqzrastenJ] 9a/2.

Такође се a пише и иза a: malaa 3a/6, lo/naa 90б/14, итд.7 У 
примјерима са два a у средини ријечи у неким случајевима може бити 
у питању редупликовано или дуго а, или гласовна вриједност ја: zdaanJa 
6a/1, okaanstvo 16a/13, итд. 

Иза других вокала нешто чешће је писано a, али има и примјера 
са лигатуром. Наводимо дио корпуса. Искључиво је (примјери су че-
сти) писано a у: tvoa 8б/16, svoa 8б/16, moa 8б/16 (осим у два примјера). 
Највише је примјера са a иза вокала o: boati se 115б/8, stoahou 74a/15; 

ушао на векове у традицију наше писмености. ‘преписан од добра извода (предлошка), 
од старих преводника ресавских’ – каже се, на пример, у запису на једном рукопису из 
1660. године” (НЕДЕЉКОВИЋ 1994: 485).

6 Тако је и у другим испитаним рукописима ресавског и послијересавског 
правописа (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 22; ЈОВИЋ 1968‒1969: 385; ЈЕРКОВИЋ 1965: 104; 1972: 
92; 1968: 88; 1979: 9; 1976: 137; СТОЈАНОВИЋ 2010: 163; 2006: 59).

7 Група a + ] се најчешће (почев од старословенског) среће код сложене придјевске 
деклинације. Овдје се већ веома рано могао изгубити изговор ј па је писање два aa могло 
означавати и изговор дугог а. 
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OdeanJa 71б/16, Odeanq 73б/22, OdeanJe 23a/8; dyaanmi 31б/19, dya[e 12б/21, 
syanoe 70б/11, l}bodyanJe 243a/8. Тако је и у ријечима страног поријекла, 
иако примјери нијесу чести (осим иза J, за што наводимо дио примјера): 
maTea 213a/6, varTwlomea 213/б14, andrya 59a/6, elisea 13b/10, palea 64a/19, 
melhJa 73a/22, makEdonJa 223a/6, sevirJana 220a/8, Iwakima 263б/3.

Има и примјера са лигатуром, иако су рјеђи (углавном иза о), нпр.: 
obq]da 6б/11, no] 56б/8, 258а/4, pro]vi 77a/17, svo] 199б/10, tvo] 208a/9; 
ra] 26a/5 (досљедно), sp€obl]] se 161a/4, obi;a] 215a/15; ou]zvitti 254a/5.

Дакле, овдје Горички зборник иде за ресавским правописом, али 
са примјесама рашког правописа. Досљедна црта ресавског правописа 
везана је за писање a иза J, док иза осталих вокала нема досљедности.8

3.2. И рашки (ћирилска правописна традиција) и ресавски право-
пис карактерише писање лигатуре ] иза l (у гласовној вриејдности љ) и 
n (у гласовној вриједности њ). Тако је и у Горичком зборнику: vqmyn]hou 
6б/3, razdrabl]ti 8a/11, tamo[n]a 20б/15, postavl]}{i˜ 31б/17,  итд.

Овдје Горички зборник показује висок степен нормираности, са 
појединачним одступањима: proklinati i˜ 227a/19. 

4. ГЛАСОВНА ВРИЈЕДНОСТ [je], [’e] 
4.1. Према ресавском правопису нa почетку ријечи и иза вокала 

ова сe гласовна вриједност означавала без лигатуре: широком е или ма-
лим е, за разлику од рашког правописа гдје је обична лигатура у овим 
позицијама: „Над иницијалним малим e или широким j налазио се обич-
но спирит који је био сигнал почетка речи. Исти знаци употребљавани 
су и иза вокала, тако да је био могућ паралелизам означавања гупе је 
ресавским правописом (ego, moe, jgo, moj). У стављању спирита у рукопи-
сима нема увек доследности” (ЈЕРКОВИЋ 1983: 18).9 

8 У „Псалтиру” је чешће писана лигатура у позицији иза вокала у односу на Горички 
(ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 22‒24). Ситуација варира и у осталим рукописима послијересавског 
периода, са неједнаком фреквенцијом у употреби ова два рјешења (ЈЕРКОВИЋ 1983: 16‒18; 
1965: 105; 1972: 93; 1968: 89; 1979: 8; 1976: 138; ЈОВИЋ 1968‒1969: 386). 

9 У рукописима ресавског и послијересавског правописа ситуација није досљедна. 
У језику „Псалтира” из штампарије Црнојевића претежу примјери са писањем лигатуре 
(„У иницијалном положају претеже лигатура, ређе је мало e, а најмање је потврда са широ-
ким j”, док иза вокала у словенским ријeчима претеже писање лигатуре, у несловенским 
је изузетак, ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 25, 28). У послијересавском правопису присутно је и 
писање лигатуре, иако знатно рјеђе од примејра са e: у Закону о рудницима на почетку 
ријeчи често није писана лигатура (ЈОВИЋ 1968‒1969: 386), у Житију Симеона Немање 
лигатура је ријетко писана (ЈЕРКОВИЋ 1965: 104), као и у Цветном триоду (ЈЕРКОВИЋ 1972: 
93). У Цветном триоду из 16. вијека лигатура је знатно рјеђа него e и j (ЈЕРКОВИЋ 1968: 
89). Тако је и у четворојеванђељима из Мркшине цркве (ЈЕРКОВИЋ 1979: 8) и у Натпису 
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У Горичком зборнику на почетку ријечи готово да нема примјера 
са лигатуром, писано је или широко е или, што је чешће, мало е: esmQ 
8a/4, edinenJe 110a/20, esi 249a/16, итд.

Са лигатуром је једино: E 230a/22.10 

Дакле, у овом дијелу Горички показује висок степен досљедности 
у примјени норме ресавског правописа.

Иза вокала доминирају примјери без лигатуре: 
Са свега неколико изузетака писано је e иза J: sJe 6a/7, prJeti 22б/7, 

biserJe 151a/1, bry/enJemq 227б/69, итд. У два примјера написано је iE: 
iniE 87б/13, bg!orazoumiE 88б/2, а у неколико примјера ie: tie 68a/15, trie 
226б/12, oubietq 2x 228б/5, pietq 235б/11.

Углавном је e писано и иза других вокала. Дајемо дио корпуса. 
Иза a: slagae 4б/56, prymyn]etq 61a/17, vqmen]emq 104a/5, ]vl]etq 109a/17, 
wstavl}emq 215a/1. Велики је број примјера са oe: tvoe, svoe, moe (и у сл. 
облицима), досљедно је писано e, нпр.: tvoei 11б/4, tvoemOu 7a/21, moego 
104б/16; даље: drougoe 4б/22, итд. И иза других вокала писано је e, иако 
је мањи број примјера: ee 70a/19, noeva 77б/16; tvoee 21б/2, gor[ee 169a/20; 
loukavQe 206a/3; souetnago 38б/3, besydoue[i 243a/16, итд.11 

Нијесу чести примјери у којима је писана лигатура: noE 6б/18, 
noEvi 60a/9 (чешће са лигатуром), vqseE 2x 65б/8, seE 95б/6, na troE 158б/7, 
W neE 239б/15.

Према представљеном корпусу, и што се тиче ове особине, Горич-
ки зборник карактерише у знатној мјери уједначеност у примјени ресав-
ског правописа, преовладавају примјери без лигатура, досљедније него 
у осталим описаним рукописима.

4.2. У послијересавском правопису карактеристично је колебање 
у писању e/E, са и без лигатуре, иза l (у гласовној вриједности љ) и n (у 
гласовној вриједности њ), али, ипак, претежу примјери са лигатуром. 
Тако је и у Горичком (мада ни облици без лигатуре нијесу ријетки).

Чешћи су примјери са лигатуром за гласовну вриједност ’е: kq 
gornEi 22б/12, togda[nEe 16a/22, dobrodytelE 17б/5, ]vlEnny 34a/3, poustQnE 
97б/4, ouedinEnaa 255a/6.  

Мање је примјера без лигатуре. Најфреквентнији су примјери код 
глаголских именица: nei 13б/13 (знатно је чешће писано него са лига-

на мараморном стубу на Косову (ЈЕРКОВИЋ 1976: 138). Неписање лигатуре у овој позицији 
одликује Врхобрезнички љетопис из 17. вијека (СТОЈАНОВИЋ 2010: 163). 

10 Лигатуру на почетку ријечи сретамо у дијелу који је касније додат, нпр.: E’ 
264a/5.

11 У дијелу који је додат чешће се пише лигатура: svoEe 264a/9, bQvaEtq 264a/15, 
dvoE 264б/8, poynavaEmx 235a/1, prvoE 235a/3, ]vl]Et se 265б/3, bQvaETq 265б/3.
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туром, примјери су фреквентни), drevle 13б/13, sqstavlenJ} 97a/4, hranenJe 
190a/5, ou;itelemq 231a/5, итд.

Овим се Горички слаже са осталим рукописима послијересавског 
правописа, мање-више у свима је присутно колебање, мада у Горичком 
зборнику у односу на остале претежу примјери без лигатуре.12

5. ПИСАЊЕ СЛОВА ou И U. Облик слова U се среће веома рано у српској 
писмености, нарочито у брзопису (ИВИЋ – ЈЕРКОВИЋ 1981: 135‒138). 
Што се тиче писања ових графема, према испитаним споменици-
ма, нема неког правописног правила у вези са употребом једног или 
другог.13 Ни у Горичком зборнику се не може примијетити јасно пра-
вило у вези са употребом једног или другог графијског знака. Готово 
једнако су фреквентни, незнатно претеже писање диграма. Ипак, може 
се уочити да је U углавном писано на крају ријечи, а диграм у средини. 
Најчешће се смјењују ако су у истој ријечи, или у акценатској цјелини. 
Дајемо дио корпуса, ради илустрације: mou/q 3a/20, oudobq 3б/9, sqmr!tnou} 
3a/19, na roukU 4a/2, mou/q 108 a/13, Ioudei 161б/22, edinosU}nou} 221a/1, ou 
Usrqdnou 4б/6, WsoudU 5a/14, tvoemou UmU 14a/10, wcU 16a/1, бg!oUgodno 17б/10, 
tmogU oudov̄iti 49б/1, lounU 74б/6, mystou Ubo tomU 78a/6, w UbrUsy 80б/22, 
ispovydOu}tq zlU} i lUkavU} 222a/22.

6. ГЛАСОВНА ВРИЈЕДНОСТ [јu], [’u] 
6.1. Лигатура } у гласовној вријeдности [јu] на почетку ријeчи 

и после вокала насљеђе је и ћирилске и глагољске традиције, као и 
каснијих правописних норми у српском јeзику. Колебања различитог 
типа постоје у српским споменицима, али је лигатура доминантна и 
константа у писању. У Горичком зборнику досљедно се пише и на по-
четку ријечи и послије вокала: }no[e 14б/22, }nQmx 118a/6, mo} }nostnou} 
118a/8, edinosU}nou} 221a/1...14

Испред } писано је J: pbJ} 3a/19, mQslJ} 10б/20, 18a/11, sq ]rostJ} 
25б/5, melihJ} 72б/4, po prydanJ} 202a/13, итд., осим у два примјера: 
mQsli} 3a/19, ñ;i} 76б/5. 

12 У „Псалтиру” није велики број примјера без лигатуре (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 
36). Слично је и у осталим испитаним споменицима (ЈЕРКОВИЋ 1983: 64‒65; 1965: 106; 
1972: 94; 1968: 89; 1976: 138; СТОЈАНОВИЋ 2006: 59; 2010: 164).

13 „Утврдили смо да писар није имао неки одређени критеријум при употреби ou 
и U. Диграм ou се јавља 2,8 пута ређе од U” (ЈЕРКОВИЋ 1983: 59). Напоредна употреба без 
одређеног правила среће се и у другим рукописима (ЈЕРКОВИЋ 1965: 112; 1976: 139; 1975: 
60‒62; ЈОВИЋ 1969: 381).

14 Тако је и у другим послијересавским споменицима, мада у свим има и 
појединачних примјера одступања (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 34).
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Према ексцерпираном корпусу, Горички и у овој црти показује ви-
сок степен уједначености и нормираности.

6.2. За гласовну вриједност [’u] у Горичком зборнику писана је 
искључиво лигатура: l}bo 3б/1; zeml} 11б/12, ml¶tin} 17б/5, vol} 118a/9, 
st!Qn} 159a/11, итд., али је писана и иза некада палаталног сугласника ;: 
;}„s 3a/5, ;}do 13б/6, ;}desehq 14б/14, ;}vstvou}{e 25a/15.

7. ПИСАЊЕ J. Пише се и у каснијем периоду у рашком, а устаљује, 
и, на извјестан начин нормира, у ресавском правопису.

У Горичком зборнику J је (са малим бројем изузетака) писано ис-
пред вокала (са гласовном вриједношћу ј+вокал...). Примјера има мно-
го, нпр.: obydovanJa 8a/2, sJaetq 8б/20, zmJamx 95б/15, patrJarhJamx 96a/11, 
итд.; sJe 6a/7, v’elJemx16a/7, vxsprJehomx 16a/20, итд.; p„bJ} 3a/19, po prydanJ} 
202a/13, итд.; b/!Ji 5a/2, prJiti 10б/16, vq gETsimanJi 142a/10, итд.

Мали је број изузетака: i] (va[i] 12a/11, si] 24б/22, orU/i] 
19a/20); ia (pianstvomq 22б/18, kqnanZianzou 23б/15); J] (vqzrastenJ] 9a/2); 
iE (iniE 87б/13, bg!orazoumiE 88б/2), ie (tie 68a/15, trie 226б/12, oubietq 2x 
228б/5, pietq 235б/11), i} (mQsli} 3a/19, 18a/1, ñ;i} 76б/5).

Пише се и у ријечима страног поријекла: dJadJmo} 8a/10, grJgorJe 
100б/7 итд.

8. ПИСАЊЕ ЈЕРИ. У редакцији српског језика задржана је норма 
писања јери (БЕЛИЋ 1999: 70; VUKOVIĆ 1974: 91‒93). У народном гово-
ру се јери рано (негдје почетком 13. вијека) замјењивало са и (БЕЛИЋ 
1999: 70; ЂОРЂИЋ 1971: 206), а у неким позицијама (прије свега иза 
задњонепчаних сугласника) овај је процес забиљежен у најранијим 
српским споменицима (како оним писаним српскословенским15 тако 
и у споменицима писаним народним језиком [ПЕЦО 1989: 63‒64; 
ЋОРИЋ 2011]), тако да је тај фонетски процес условио у правопису 
недосљедност и мијешање у писању и и јери. Ресавска школа је тежила 
спровођењу досљедности у писању и/јери, у етимолошким позицијама, 
што, с обзиром на непостојање разлике у говорној подлози писара, није 
ни у једном споменику досљедно спроведено.16  

15 Ова замјена карактеристична је већ за Мирослављево јеванђеље, видјети: 
КУЉБАКИН 1925: 28.

16 Мијешање је често у „Псалтиру”, па се закључује да „писање јери није нормиранo” 
(ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 37). С обзиром на ситуацију у Српској Александриди Вера Јерковић 
изводи закључак: „Настојање ресавске школе да врати Q на старо место није могло уродити 
плодом, управо зато што писари нису имали ослонца у матерњем језику, а правило се није 
могло механички примењивати” (1983: 30). И остали рукописи показују сличну тенденцију 
(ЈОВИЋ 1968‒1969: 376; ЈЕРКОВИЋ 1965: 99; 1972: 94; 1976: 140).
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Вокал јери у Горичком зборнику углавном се пише у етомолошким 
позицијама. Досљедност у писању је, чини се, већа у поређењу са оста-
лим испитаним послијересавским споменицима. Бројни су примјери 
гдје се пише јери у етимолошким позицијама.

Примјери одступања нијесу чести. Налазимо јери на мјесту ети-
молошког и: bolyznQ 11a/8, soudnQ 12б/17, rabQ 13a/15 (Нмн.), vqzQskato[e 
20a/1, vqzQskati 20a/3, wbrazQ 38a/18, ag!glQ 52б/6 (Нмн.), gradQ 55a/22 
(Нмн.), boleznQ 81б/12, gradQ 95a/2 (Нмн.), izQde 147b/10, mnozQ 244a/13, 
дакле, чешће у наставачким морфемама него у коријену ријечи, као и и 
на мјесту етимолошког јери: p;eli 13a/7 (Нмн.), ribi 5oб/3, 52б/3, vodi 
71a/13 (Нмн.), kipy[e 76б/1, bolyzni 29б/11, sq bogi 66б/12, vodi 71a/13 
(Нмн.), palestQni 99a/11, oudivlEni 128a/3, diha}{a 148a/9, po wbi;a} 
215a/11, 13, obi;a] 215a/15, obi;aa 230б/3, nQi˜ 228a/3, edini 65a/11, sq 
bogi 66б/12, silq 112б/1, ribnica 113a/21, tesnQi 157a/5, soudnQi 43б/3, 
rQbi 188a/7 (Амн.), rQbi 192б/10 (Гј.), nQĩ 228a/3.

9. ПИСАЊЕ ЈЕРОВА. Ова проблематика највећим дијелом везана је 
за фонетско-фонолошке процесе јер је писање јер у неким случајевима 
зависило од изгаварања, одосно неизговарања некадашњег полугласни-
ка. Међутим, често је имало и одређену правописну улогу, а понекад је 
то био и писарски манир. Ми ћемо овдје укратко представити основне 
правописне тенденције с обзиром на то да је ова проблематика комплек-
сна, захтијева шире и обухватније представљање, што све није могуће 
смјестити у оквир овог рада.

9.1. Одлика ресавског правописа јесте васпостављање дебелог 
јера некад са мање, некад са више одређеном правописном функцијом, 
за разлику од рашког правописа који уопштава танко јер. Како налази-
мо код Владимира Мошина, ресавски правопис уводи „употребу x који 
није постојао у рашкој редакцији, и то у смислу бугарског правописног 
правила његове употребе на фонетском месту, у првом реду у предлози-
ма и префиксима, за разлику од q који долази на место редуплицираног 
полугласа на крају речи” (1972: 258). Осим тога, дебело јер је имало и 
задатак да обиљежи јак полугласник, али се писало и на крају ријечи, 
гдје се није изговарало (ЈЕРКОВИЋ 1983: 30). Међутим, како показује 
стање у споменицима, такав се правопис није усталио нити заживио 
па се у послијересавским споменицима q и x смјењују без утврђеног 
правила (ЈЕРКОВИЋ 1980: 28). У неким послијересавским споменицима 
није уопште присутно писање x (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 37). Такође и у 
„Књизи царства” из 1418. године „писаној за деспота Стефана, коју че-
сто наводе као узоран пример ресавских текстова, уопште не наилази-
мо на употребу x, већ се у свим позицијама среће само q” (НЕДЕЉКОВИЋ 
1972: 489). Истовремено се наводи да је код Константина Филозофа 
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манир употребе x другачији, да је овдје Константинова реконструкција 
базирана на руском језику, који је он познавао (МОШИН 1972: 259). Де-
бело јер код њега је добило другачију функцију него у ресавском право-
пису: „Одавде је узео на пример своје правило да се x употребљава као 
‘совршително’, тј. на крају речи, што се налази у противречности и с 
Јефимијевим и с ресавском правописом” (МОШИН 1772: 259). У Горич-
ком зборнику писано је q. На више мјеста налазимо написано x, и то као 
брзопотезно иза m, као продужетак завршне петље код m, нпр.: efremx 

20б/18, men]emx 109a/5, patrJarhJamx 96a/11, v’elJemx16a/7, итд., у свега не-
колика примјера написано је и иза других сугласника, једном на крају 
стране odrx/anJa 13a22/13б1, потом kx/do 257a/14.

10. ПИСАЊЕ СЛОВА ЈАТ. Иако ова проблематика, поготово када је 
ријеч о овом периоду, залази у област фонетике, како се фонетски и 
правописни проблеми у српскословенском језику не могу издвојено по-
сматрати, ријешили смо да овдје у основним карактеристикама пред-
ставимо обиљежавање y (што је на извјестан начин и показатељ изгово-
ра), односно његових континуаната.

У периоду настанка Зборника већ је евидентан процес замјене y, 
не само са е и и, већ и са (и)је (БЕЛИЋ 1999: 83‒87; ВУКОВИЋ 1974: 90). 
И поред тога, нарочито у споменицима писаним српскословенским 
језиком, настоји се да се одржи традиција, те да се y пише у етимо-
лошким позицијама. Међутим, на великом дијелу српског језичког про-
стора као континуант y у српскословенским споменицима јавља се е и 
на ијекавском говорном подручју, при чему питање његовог изговора у 
овим споменицима остаје отворено.17

У Горичком зборнику евидентна је тежња да се y пише у етимо-
лошким позицијама. Ипак, од тога има изузетака. У позицији етимо-
лошког вокала y писано је искључиво e, а забиљежени су, иако ријетки, 
примјери у којима је писано y на мјесту етимолошког e, односно A. Овим 
се Горички уклапа у општу тенденцију карактеристичну за српскосло-
венске споменике.

Највећи број примјера са e на мјесту старог вокала y налазимо од 
коријена цҍлов-: celou} 24a/12, 32б/20, celiva[e 32б/20, celouemx 128a/15, 
133a/15, celovahou 132б/2, 8; celova‚ 139б/21, 140a/15, 144б/19; celovanJe 
140a/5, 134б/10, 141a/10, celova[e 142б/19, celovanJe 144a/9, celovavq 144б/1, 
celovanJ} 201б/20; celouetq 237a/5, 238a/17, итд. (Нема много примјера са 

17 ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 45‒50; ЈЕРКОВИЋ 1983: 47‒59; МЛАДЕНОВИЋ 2008: 139‒153; 
СТОЈАНОВИЋ 2005: 263‒273; 2006: 61‒66; 2010: 164‒169. 
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y, cylUite 12б/8, cylou}{e 17a/7, cylouemx 71б/9, cylouetq 123б/8, 129b/22, 
cylova[e 142б/19).18 

У основи ријечи често је y и у zryti (vqzre 55a/15, 78б/12, zretq 
40a/30, 163б/2, 232б/13), као и од vidyti, videv[e 128a/17, videvq 134б/19, 
videvq 138б/19. Примјери овог типа, иако рјеђе, забиљежени су и у 
„Псалтиру” (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 46). Са e смо забиљежили и сљедеће 
примјере: izbega]” 40b/19, Wbega}{ou 48a/4; delanJe 204б/7, deanJemq 136a/4, 
vqsmrqdeti se 95a/10 postide[e se 117a/13; tesnie 157a/5, teskqnq 157a/9, 
temeni 132бb/3; besnomou 42a/5; plevelq 111a/17; nedra 266a/3; severnQe 75a/2, 
162a/20, sekira 120б/18; be 205б/21; zenica 37б/4, zenic] 76б/4. 

Иза r такође је у неколико случајева писано e: razgore[e 58a/18, 
gorenJemq 121a/22, gorenJemq 121a/22, а недосљедно је писано и: izrydnq 
267a/5, izrednQi 267a/13, izrydno 271a/8, izrydno 42a/4, 49б/17, iзrydnQi 
266б/5. Паралелно са y и e писано је и: Obiteli 20a/22, 263a/17; Obityli 
42a/3, 86a/14, 98a/1, Obityli{q 99a/4. 

Често је e писано у ДЛј. личних замјеница и повратне замјенице, 
нпр.: skrwvi{a U sebe drq/etq 24б/4, kq sebe 31б/7, re¾ vq sebe sQ 52a/1, sqtvori 
oubo sebe kov;egq 60a/5, tebe poemq teбe b ¶lvimq teбe bl!gdrimq 62a/1, 2, sqZi/„emq 
sebe gradq 65a/16, i sqtvoriŒ sebe gradq 65a/19, vq sebe mQsli 73б/18, podvitq sebe 
prisvaae 86б/14, pope;enJe o sebe 177б/14, vq sebe 233b/17, итд., што може бити 
посљедица морфонолошких укрштања, а и утицај народних говора. 

И у императиву је умјесто y писано e: r¾etq idete W mene 29a/7.
У неким случајевима јављају се дублетни облици већ у старосло-

венском језику. Ти дублети су неједнако писани у каснијим српскосло-
венским споменицима.19 

Већи број некадашњих дублета у Горичком зборнику писан је 
са e, и то у сљедећим случајевима: mladencemq 21a/10, 32a/8, 267б/20, 
mladenq;qskago 193б/7; OdeanJa 71б/16, Odeaste me 28б/21, 28б/21, OdeanJa 
71б/16, Odeanq 73б/22, OdeanJe 243a/8, wde/„ou 23a/5, Ode/„ami 132б/21, 
139б/21, Ode/„ou 73б/22, ode/„i 74a/5, Ode/„e} 151б/5 итд. (али и: OdyanJe 
98a/16, Odya me 151б/5‒6); drevle 13б/16; 157a/20, 161a/19 итд. (али, dryva 
120б/19, 267b/13, dryvo 25б/22, dryvynq 228б/3)20; drevnee 27б/3, drevn]go 
162a/3; dveri 20a/13, 63б/20, dverehq 120б/21. Досљедно је писано stefanq. 

18 Облици са e забиљежени су већ у старословенском језику (СТОЈАНОВИЋ 
2002: 144). Са јатом иза ц налазимо: cylbQ 28a/17, cylba 80б/12, cylbami 
150б/10, cylomoudrJa 14б/19, cylbami 150б/17, cyla 151a/18, cylomoudrJ} 162б/17, 
cylom•drJemq 238б/17, vq cyvnici 27a/22.

19 КУЉБАКИН 1930: 18‒19; СЕЛИЩЕВ 1961‒2: 256; ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 47‒48; 
СТОЈАНОВИЋ 2002: 136‒144.

20 У „Псалтиру” је писано јат (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 47), а у Бјелопољском је 
најчешће писано јат (СТОЈАНОВИЋ 2002: 144).
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Од прилошких форми већина је писана са e: ide/e (примјера има 
много, а у свега неколика случаја налазимо јат: idy/e 214a/14, 218б/12), 
zde (примјера такође има много, нпр.: 3a/3, 24a/21, 26б/12, 210a/17, 
256a/1, 257a/14, а са y је мали број примјера, и углавном на истим стра-
ницама као и idy/e: zdy 214a/22, 215б/20, 249a/20, 262a/15), док је ]vy 
писано са јатом (3a/6, 26б/11). Прилог gde 13a/2, 20б/6 писан је са e (вео-
ма је фреквентан у рукопису), осим gdy 256a/9. Такође и: onde /e 262a/15.

У неким случајевима гдје су у старословенском биле дублетне 
форме писано је y: bagrynica 8б/22, 132б/20, nady/„a 188a/8.

Ријетки су примјери са y у неетимолошким позицијама: prosvytiti 
se mQslQ}..., tvoa svetostq 17a/3, 18a/1, 2, svy{enikq 104a/22, vq svytou} gorou 
122a/13 (у примјерима овог типа може доћи и до преклапања и мијешања 
значења), mytelna 41a/18, Oblykoh se 26a/5, vq ezyry 85б/15, vqselynnou} 24a/16 
(у овом примјеру може бити и умјесто E), nedoUmynJemx 21a/7.

Најчешће се јат у наставачким морфемама јавља умјесто e у 3. л. 
једнине аориста: i vqzy 30а/15, 120a/15, povely 141a/18, sryty 193б/15, 
wbraty 228б/12, у партиципу: hoty{ĩ 139б/10, потом у суфиксу: e;myna 82a/2, 
zabvynJi 11б/1, код именице l}bQ, l}bve у генитиву: l}bvy 41a/16, 82б/6.

До укрштања форми са y и са e долази и код облика глагола re{i, 
као: ryk[emou 14a/21, rehq 46a/20.

Колебање y/e среће се и у ријечима грчког поријекла, прије свега 
у властитим именицама (НИКОЛИЋ 2008: 44), типа andryi / andrei, matyi / 
matei, galily] / galile], farisyi / farisei, и сл. У Горичком зборнику ови су 
примјери, са малим изузецима, писани са e:21 matei 25б/19 (досљедно), 
29б/19, maTea, varTwlomea 213/a,б, efreOmx 18б/15, eVreinq 56б/21, ievreiskQ 
77б/22, IeVreiskQ 65б/2, eVreOmx 63a/19, filonq gl!ewŒ 24a/8, arhJerewÑmx 89a/9, 
mwuseOÑmx 153a/6, Ioudei 80б/1, IoudewŒ 163a/14, mwseOvyhq 169a/11, polJelewŒ 
181a/13, siso} Tiveiskomou 9б/9,10, elisea 13б/10, asirJe} 64a/5, palea 64a/19, 
hananei 68a/2, haldeiskQe 70б/19, zavedeOvq 76a/7, haldeiskU} 79a/1, TadewŒ 
81a/1, andrea 95a/18, 209a/21, Ierei 75б/2, arhJerewŒ 96a/15, arhJerei 96a/20, arhJerea 
121a/13, farisei 156б/11, nikei 220a/20, viTleemx 267a/19, nazareTq 84a/2.

Само су неколика примјера са y: elisyi 13a/22, elistyi 13a/22, 
andrya 59a/6.

Писано је palystina (нпр. palystinou 59a/22), осим у једном примјеру, 
palestinsk”} 68a/1.

Интересантни су примјери sJanJemq svytlQĩ lou;q 51a/11, Okou /e 
vqsJav[ou dn!e 51a/13. Примјер сличног типа срета се и у „Псалтиру” 
(smJ] se, ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 49), а исти примјер као и у „Псалтиру” 
забиљежен је у старословенском језику, а и у Српској Александриди 

21 Досљедно са e ови су примјери писани и у „Псалтиру” (ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 
48), а најчешће и у Бјелопољском (СТОЈАНОВИЋ 2002: 137‒140).
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(ЈЕРКОВИЋ 1974: 107), која је настала на екавском подручју. Дакле, ни 
овај облик, аналогно сличним примјерима, не можемо са сигурношћу 
повезивати изричито са (и)јекавским рефлексом („икавизам” овог типа 
фонетски условљен, уопштен је на ијекавском подручју). 

Према изнијетом корпусу можемо закључити да је Горички збор-
ник у великој мјери досљедан у писању y у етимолошким позицијама. 
Појединачна одступања везана су, углавном, за писање e  на мјесту ети-
молошког y, док су примјери са y у неетимолошким позицијама рјеђи. 
На мјестима старих дублетних облика y/e, са малим изузецима, писан је 
вокал e.

11. ПИСАЊЕ Z. Слово Z није особина насљеђа ћирилске правопис-
не традиције, употребљавало се само у бројној вриједности, а нема га 
ни у рашком правопису (ЂОРЂИЋ 1971: 113). Ресавски правопис уводи 
„правилнију употребу слова ‘зело’ у функцији бугарског изговора тог 
слова у извесним речима” (Мошин 1972: 258). Питање је да ли је за из-
говор Z било подлоге у неким српским говорима, или је писано с обзи-
ром на етимологију.22 Ситуација у Горичком зборнику је сљедећа:

Писано је углавном гдје му је по етимологији мјесто: 
У етимолошким позицијама у основи писано је Z у: Zylo (нпр. 33б/15; 

45б/12, итд.), Zylny (нпр. 17a/9), Zylno} (124б/4), осим у примјеру zylo 
72б/16. Такође је писано и Zvyzda и сл. (нпр.: Zvyzdnoe 51a/20; ZvyzdQ 51б/18, 
52б/6, Zvyzdamq 55a/13, Zvyzdo;qtJ} 66a/13, ZvŸzdq 35б/22), hanZirJi 219a/8.

Мање је присутно пред падежним наставцима, гдје је настало као 
посљедица палатализације. Најчешће је од именице bogq, мада се срећу 
и облици са z. Напоредо се једни и други облици срећу и од именице 
kneZq. У осталим примјерима знатно су чешћи примјери са z. Дајемо дио 
корпуса: vq nedouzyhq 24a/22, drUzi 27б/13, o bZ!y 38a/12, bZ!i 53б/10, bz!y 
31б/18, bozi 66б/7; kneZi 100a/5, 11, kqnanZianzou 23б/15; mnoZi 100a/5; 
na mnozy 10a/22, 11, mnozymi 17б/11, vqzdviza}{a 24a/10, mnozyhq 79a/4; 

22 Према Петру Ђорђићу, Z је имало гласовну вријeдност („У XIV веку почело се 
то слово писати као латинско ѕ и као такво је имало не само исту бројну него и гласовну 
вредност”, ЂОРЂИЋ 1990: 113). С обзиром на употребу овог слова у Српској Александриди, 
Вера Јерковић закључује: „Преглед показује да је писар настојао да Z стави тамо где му је 
по етимологији место. Реч zylo је вероватно памтио, а иницијалну групу Zv- је имао у свом 
говору” (1983: 69). У неким рукописима је ријетко те се, с обзиром на то, претпоставља да 
се у српсколовенском изговара као з (МЛАДЕНОВИЋ 1981: 31‒40, 32). За језик „Псалтира” 
у вези са овом цртом Јасмина Грковић-Мејџор закључује: „Изложена грађа показује да се 
да се слово Z најчешће среће у речима Zylo, Zvyzda, Zvyrq, ређе у одговарајућим падежима са 
прасловенском палатализацијом. Напоредо су, међутим, присутне и потврде са графемом 
z, што значи да је Z имало гласовну вриједност z” (1993: 41‒42).
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na trqZy 40б/4; na vraZi 88a/19, 92a/11; druzi 13a/6; nedouzyhq 24a/22; vq 
kov;ezy 63a/14, podviza[e se 117б/7.

Слово Z је писано и у неетимолошким позицијама, досљедно у 
Zi/„itelq, нпр.: Zi/„itel] 23a/22, често је и фреквентно у ријечи Zvyrq, 
нпр.: Zvyri 52a/17, 147б/1, 252б/3; ZvyrJe 55a/13; ZvyrovidnQe 77a/5; (среће 
и z, мада је Z знатно чешће, нпр., zvyrq 7a/13), даље: sqZidaet 106a/6. 

У Горичком зборнику, као што се из представљеног види, у 
највећем броју лексема нема досљедности у писању Z и z. На мјесту 
етимолошког Z пише се z, а има, иако не често, и обрнутих случајева.23 
Слово Z је, прије свега, писано у ријечима Zylo, Zvyzda, гдје му је и ети-
молошка позиција, а писар је ту могао ту позицију лексички памтити. 
Уз то је често писано у Zvyrq, гдје му етимолошки није мјесто, због гру-
пе зв-, коју је могао повезати са Zvyzda (ЈЕРКОВИЋ 1983: 69). У осталим 
примјерима писање је непринципијелно, претежу облици са z, што би 
говорило да у говорној подлози писара (макар у говору са којим се сре-
тао) није карактеристичан изговор Z.

12. ПИСАЊЕ K, P, и T. Рукописи ресавског и послијересавског пери-
ода „показују консенквентнију употребу T, кси, пси” (МОШИН 1972: 258). 
Писање ових слова постаје дио норме у несловенским ријечима, а P се 
среће и у словенским (ЈЕРКОВИЋ 1980: 28). Среће се, са мање или више 
досљедности, у свим рукописима послијересавског периода (ГРКОВИЋ-
МЕЈЏОР 1993: 43‒44; ЈЕРКОВИЋ 1983: 95‒96). 

12.1. Слово P досљедно је писано у несловенским ријечима, нпр.: 
PalmQ 134б/5, W PaltQra 168a/9, итд. 

У словенским ријечима писано је у сљедећим случајевима: Pa 
238a/5, Pou 219a/10, 238б/15.

12.2. И K је редовно писано у несловенским ријечима: aleKandrJi 

96a/13, Kenofontovymq 270a/8.
12.3. У Горичком зборнику досљедно је писана T у несловенским 

ријечим: Tew„rq 6б/16, meTUsalemx 50a/20, siTq 56a/8, meTOdiOs 56b/16, viTU 

i TUlou 58a/13,14, famenoTa 63a/10, Tew„ritq 64a/12, aTonskou} 119a/19, 
golgoTy 141б/18, gETsima 142a/9, vaTanasJa, aToforUs 270б/13, итд.

Дакле, Горички зборник одликује досљедност у писању K, P, и 
T у ријечима несловенског поријекла. На то је могло утицати и грчко 
поријекло Никона Јерусалимца, те познавање изворних облика.

23 Недосљедност карактерише и остале српскословенске споменике 
послијересавског периода.
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13. ИЖИЦА је у Горичком зборнику писана према изворној графији, 
и то у српском језику одговара гласовној вриједности и, ј и в.24 

Када има вриједност сугласника в, у Горичком је скоро досљедно 
писана без продуженог средњег дијела: eV§lskQmi 24a/16, eVrewmx 46a/5, 
gaVrJilq 142б/16, eVtihJevQ 220a/7, aV§sta 259a/12, итд. Писана је у неколика 
случаја и на мјесту гдје је у грчком било β: aVraamq 47a/6, aVraama 66a/9, 
auraama 68a/16; eVreinq 56б/21, eVreiskQ 65б/2 (једном са v, IevreiskQ 65b/4).

У гласовној вриједности вокала или ј пише се u, нпр.: mwusi 10a/9, 
egup”q 32a/2, sunai 54б/7,  surskomou 57б/20, gugantq 59a/16, w sumewne 110б/18, 
muro 72a/15, Iwakumq 143б/4, kussovq 269a/10, vavulanskago 238б/18, egupta 
263a/16, kurJla, kurra 270б/13/16. 

Два пута је писано J: sirI} 146б/9, asirJe} 64a/5.
Само је у два случаја писано са мало продуженим средњим 

дијелом: upolitq 20б/8, mVro 128a/17.

14. ПИСАЊЕ w, O и o. У рукописима ресавске школе уочљива је 
тенденција да се w и O пишу са одређеном правописном функцијом, на 
почетку ријечи и послије вокала. Рукописи ресавске школе не показују 
уједначеност, а уједначеност није присутна ни у оквиру било ког 
појединачног рукописа.25 

На почетку ријечи писано је углавном широко о, рјеђе омега. Било 
које да је писано, досљедно су од акценатких знака над њим спирит  Ñ 
и акут  Í:  .Ó Они су, истовремено, писани и над свим вокалима којима 
почиње ријеч, чиме су указивали на почетак ријечи, што је имало важну 
функцију у континуираном писању. 

Доминантно је на почетку ријечи писано широко о.26 Примјера са 
широким о је много, зато дајемо дио курпуса: Obnositi 3б/15, sq Orqlomq 
13a/8, O grysy 10б/11, O naÜ 23a/21, On /e 28a/11, Obtekq 30б/14, O nEmq 
148a/13, O tylesnoi 157б/20, Obi;a] 215a/15..

Именице очи и образ редовно су (осим у понеком примјеру) писа-
не са двије тачке унутар широког о (чиме се визуелно дочарава означе-
но), а у облику једнине писано је са једном тачком (изнад су такође на-
писани спирит и акут): ñ;i 8б/11, 36б/4, ñ;i} 76б/5, итд., ñbrazq 76б/15, 
170б/21, Dko 36a/11, 13. 

24 Споменици послијересавског типа користе ижицу (МОШИН 1972: 258), али не 
једнако досљедно. Велики степен уједначености карактерише и „Псалтир” (ГРКОВИЋ-
МЕЈЏОР 1993: 42‒43). У Српској Александриди „слово ижица је најчешће замењено са i, 
а њиме се означава в у неким страним речима” (ЈЕРКОВИЋ 1983: 95).

25 Видјети: ЈЕРКОВИЋ 1983: 61‒64; 1965: 111‒112; 1968: 86; 1976: 139; ЂОРЂИЋ 
1971: 113; ЈОВИЋ: 1969: 382.  

26 Тако је и у Српској Александриди (ЈЕРКОВИЋ 1983: 61).
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Гласовна вријeдност ot редовно је (осим у неколика случаја) пи-
сана лигатуром W. И у случајевима када је t изостављено у етимолош-
ким позицијама од основног облика w”””cq, на почетку је досљедно омега 
(нема широког O): wca 35a/1, 117б/1, 118a/13, w;e 118a/5, итд.

Примјери са омегом су рјеђи. Омега је писана најчешће испред b и s: 
wstavi 5a/9, wbro[teni 12a/10, wbra† 16a/10, wbraza 31б/4, wstUpiv[ou 118б/9, 
wbloбizavq 141б/16, wsynEnJemq 142б/13, wbqetq 150a/14, wstavi 152a/11, 
wstavivq 154б/11, w;isti 208a/19, vq wtocy 85б/11, wstavl]emq 215a/1, 8 
(више примјера овог облика), wbrazy 237a/10, vqwbra/enJe 222б/16, wgnq 
231б/12. У већем броју примјера писана је омега када је натписано m, 
нпр.: ;islwŒ 89a/6, agg!lwŒ 5a/22, raбwŒ 15a/8. Често је писана у предлогу (мада 
знатно рјеђе него широко о), нпр.: w ikonahq 83б/3, w hvalnoi 109б/13, w 
nymq 111б/1, w tomq 198б/3, w sĩ 206б/2, w vsakomq 207a/19, итд.

Иза вокала (у гласовној вриједности јо) у домаћим ријечима мало 
је могућности за појављивање: pisanJwÑÍmx 83б/14.

Забиљежено је више примјера гдје је написана омега иза суглас-
ника. Углавном су то примјери са w иза r: Utrwba 127a/1, murwŒ 128б/17, 
skrwÍvi{e 132б/14, grwbq 133a/14, U;enikwŒŒ 155a/9, vQswty 157б/21, neorwÍ;nq 
174б/20, vQswkQmi 175a/1... 

У ријечима страног поријекла углавном је писана омега и широко 
о, поготово у коријену ријечи, мада су чешћи примјери са омегом. Оме-
га се увијек пише када је натписан неки сугласник. Нема досљедности 
у писању акцената: IÑOÑsifa 14б/18, efreOÑmx 18б/15, IÑOÑsifq 29б/18, sJOÑna 
33б/9, eVreOÑmx 63a/19, markJOÑÍniE 85a/16, IÑOÑsifa 14б/18, mwuseOÑmx 153a/6, 
IoudeOÓmx 163a/11; elewÑÍnskou} 84a/11, markJwÑÍna 14б/18, arhJerewÑmx 89a/9, IÑUdewŒ 
89a/14, filoswÍfq 99б/20, pr³rokw° 112/9, IÑwÑvova 121б/10, итд. 

Није често o у овим ријечима, нарочито у коријену ријечи: gomOrskQmq 
25б/7, nikodimx 29б/20, koeJnTJus 32a/3, korinTeny 32a/12, enosq 56a/11, 
famenoTa 63a/10, Twmino 76a/12, Tavorskou} 76a/22, vavledos 78a/22, Iwilomq 
104б/11, Iwvovo 119a/1,2, goliadq 158a/4, moameTa 162a/6, sofisanJi 253б/6, 
golgoTa 266б/17, Kenofontovymq 270a/8, minodore, mitrodore 270б/13, итд.

15. ПИСАЊЕ К/Г + u (J, i или сл.), e/E у ријечима грчког поријекла  
15.1. Иза к/г испред грчког υ (чешће) и ι (рјеђе) у Горичком је углав-

ном писано u: egup”q 32a/2 (грч. Αἰγύπτου), guganta 64a/19,22 (γίγαντας), 
skutynomq 85б/17 (Σκύτης), gewrgJa 86a/16 (Γεώργιος), epifanJa kuprqskago 
(Κύπρος) 152б/19, Iwakima (Ἰωακύμ) 263б/3, kurJla (Κύριλλος), kurra 
(κύριος), 270б/13,16, итд. 

15.2. Чешће је, иза истих сугласника, писана лигатура E него e, 
што би могло говорити у прилог помјерености ка палаталном изговору: 
gEenskQi 39б/14, gEeny 40a/11, kEsarJe 80б/7, gErmana 137б/6, gETsima 142a/9, 
makEdonJa 223a/6, kEsarJi 220б/6, kElJ} 226б/14, kElarq 228a/2, gETsimaniU 
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267b/22 : gewrgJa 86a/16, nikei 11б/11, kalogerq 237б/9, makedonJevQ 249a/4, 
vq kelJ} 253a/5, итд.

16. У складу са црквенословенском и српскословенском 
традицијом писано је [t i /d на мјестима гдје би у српском народном 
језику било ћ и ђ. Тако налазимо и: daetq ro/„akoŒ svoiŒ 131a/21, pope;enJe 
imyti W svoĩ ro/„akq 231б/9, W ro/„akQ svoihq da ouklan]et se 231б/14, итд. 

17. ОЗНАЧАВАЊЕ ГРУПЕ ИЈО. Што се тиче означавања групе ијо 
(претпостављени изговор у српскословенском, ГРКОВИЋ-МЕЈЏОР 1993: 
33‒34) у ријечима страног (прије свега грчког) поријекла, Горички збор-
ник показује висок степен нормираности и уједначености, пише се I/J 
+ O/w: Iw‹nq 21a/1, IOsifq 29б/18, sJwn] 76б/6, Iw‘danq 84a/6, dJokletstyi 
86a/14, antiOhJi 95б/19, Iwilomq 104б/11, IIwva 119a/2, antJOhJ} 146a/13, 
dJoskora 220a/8, Iwakima 263б/3, итд.

18. Горички зборник је настао у вријеме интензивирања ре-
савских прависних црта. У поређењу са споменицима ресавског и 
послијересавског правописа показује доминацију ресавских правопис-
них црта. Међутим, како ресавски правопис није досљедно примјењиван 
ни у једном од споменика, то и Горички зборник показује колебљивост 
у овом смислу. Лигатуре ] и E углавном су писане по ресавском право-
писном обрасцу, мада има и одлика рашког правописа као, уосталом 
и и у осталим споменицима послијересавског правописа. На почетку 
ријечи писана је лигатура ] (што је одлика и рашког и ресавског право-
писа), али није лигатура E, што је црта унесена ресавском правопис-
ном нормом. Што се тиче писања ових лигатура после вокала, Горички 
зборник прати ресавски правопис, али са примјесама рашког правописа. 
Досљедна црта ресавског правописа везана је за писање a иза J, док иза 
осталих вокала нема досљедности. Лигатура ] се пише иза l (у гласовној 
вриједности љ) и n (у гласовној вриједности њ), док је писање лигатуре 
E неуједначено, што је одлика и осталих послијересавских споменика. 
Горички зборник карактерише досљедност и уједначеност у писању }: и 
на почетку ријечи, и после вокала и после палаталних сугласника.

Графема јери у Горичком зборнику углавном се пише у етомо-
лошким позицијама. Досљедност у писању је већа у поређењу са оста-
лим испитаним послијересавским споменицима. Примјери одступања 
нијесу чести. Налазимо јери на мјесту етимолошког и, као и и на мјесту 
етимолошког јери.

У Горичком зборнику писано је q, чиме овај рукопис одступа од већине 
споменика послијересавског периода. На више мјеста налазимо написано 
x, и то као брзопотезно иза m, као продужетак завршне петље код m.
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У Горичком зборнику евидентна је тежња да се јат пише у етимо-
лошким позицијама. Ипак, од тога има изузетака. У тим случајевима на 
мјесту етимолошког вокала јат писано је искључиво е, а забиљежени 
су, иако ријетки, примјери у којима је писано јат на мјесту етимолош-
ког е. Овим се Горички уклапа у општу тенденцију карактеристичну за 
српскословенске споменике.

У Горичком зборнику у највећем броју лексема нема досљедности 
у писању Z и z. Слово Z пише се у етимолошким позицијама као правило 
у одређеном броју лексема. Уз то је често писано у Zvyrq, гдје му етимо-
лошки није мјесто. У осталим примјерима писање је непринципијелно, 
претежу облици са z, што би говорило да у говорној подлози писара 
(макар у говору са којим се сретао) није карактеристичан изговор Z.

Горички зборник одликује досљедност у писању K, P, и T и ижице 
у ријечима несловенског поријекла. Ижица је у Горичком зборнику пи-
сана према изворној графији, и то у српском језику одговара гласовној 
вриједности и, ј и в. Када има вриједност сугласника в, скоро досљедно 
је писана без продуженог средњег дијела. У гласовној вриједности во-
кала или ј пише се u.

На почетку ријечи писано је углавном широко о, рјеђе омега. Изнад 
оба слова се од акценатских знака досљедно пишу спиритус  Ñ и акут  Í:  .Ó 
Доминантно је на почетку ријечи писано широко о.
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Елица Стоянович

ОРГОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРИЧКОГО СБОРНИКА

Р е з ю м е

В работе представлены орфографические особенности и тенденции в Горичком 
сборнике. Горичкий сборник составлен Никоном Иерусалимлянином для Елены Бал-
шич, а список был сделан для церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, воздвигну-
той Еленой Балшич на острове Горица в Скадарском озере в 1441‒42 гг. В это время уже 
применялась ресавская орфографическая норма. Ресавские орфографические принци-
пы направлены на возвращение к древним моделям, приближение греческим орфогра-
фическим и языковым элементам. Соответственно, Горичкому сборнику свойственны 
черты ресавской школы: пишется Z, хотя наблюдаются отклонения по разным направле-
ниям, потом, пишется K, P, T и ижица в словах неславянского происхождения, а также 
широкое о, реже омега в начале слова. Когда речь заходит об употреблении лигатур, 
также наблюдаются черты, свойственные ресавской орфографии с некоторыми влияни-
ями рашского правописания, что характерно и для других памятников, которые созданы 
после оформления ресавской орфографии: имеем в виду написание лигатур ] и E, a и j/e, 
причем для сборника характерна последовательность и наличие едининых стандартов 
в написании }. Заметно стремление сохранить еры и ять в этимологических позициях, 
хотя с одступлениями разного рода. В Горичком сборнике встречается главным образом 
только q, что, пожалуй, согласовано с рукописями, созданными непосредственно после 
возникновения ресавского правописания.
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Ольга Всеволодовна Чевела

ПРОБЛЕМА НАРОЧИТОГО ИМЕНОВАНИЯ
В КОНТЕКСТЕ ТЕОЛИНГВИСТИКИ

В статье анализируется экзегетический прием сакральной этимологизации 
ономастической лексики. Проблема мотивированного именования рассматрива-
ется в русле отечественной сакролингвистики (С. Булгаков, П. Флоренский, А. 
Лосев), в широком историко-культурном контексте, на материале славяно-грече-
ской и древнеармянской гимнографии.  

Ключевые слова: антономасия, перифраз, теологическая этимология, тео-
лингвистика.

Вопрос об имени собственном связан с феноменологической 
трактовкой имени как бытия (С. Булгаков, П. Флоренский, А. Ф. Лосев). 
По выражению А. М. Камчатнова, «собственное Имя сущности – онто-
логическая основа всего, что происходит с сущностью, то есть основа 
всех ее явлений, а также всех ее именований в человеческих языках» 
(КАМЧАТНОВ 1988: 87).  

Проблема «нарочитого именования», или мотивированного наре-
чения  в тексте Библии подробно рассматривалась протоиереем Сер-
гием Булгаковым в связи с его трактовкой «внутренней формы» слова. 
«Иначе говоря, подчеркивается “внутренняя форма” имени, его синема, 
причем в этих случаях мы несомненно присутствуем и при возникно-
вении самого имени, которое к данному случаю применяется впервые» 
(БУЛГАКОВ 1999: 212). Антиномия формы и содержания, «фонемы» и 
«синемы» личных имен с говорящей внутренней формой – вот камень 
преткновения, с которым сталкивались переводчиками. «Именно слово 
имеет собственный смысл и значение, которое может быть передано 
другим словом или на другом языке, может быть описано, между тем 
имя не имеет такого значения и не допускает субституций <…> и даже 
в тех случаях, когда имя имеет внутреннюю форму, эта последняя не 
имеет самостоятельного бытия и значения, но поглощается фонемой 
имени (Бенедикт нельзя заменить Благословенный, т.е. сделать пере-
вод внутренней формы, ибо имя-то есть именно Бенедикт)» (БУЛГАКОВ 
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1999: 144). Преодоление этой антиномии происходило в приеме антоно-
масии и перифраза, где внутренняя форма личного имени развертыва-
лась в синтагматические цепочки и блоки, поэтому прием антономасии 
в определенном смысле предстает как Откровение трансцендентного 
смысла (идеи имени), Воплощенного в слове.

Как переводческий прием перифраз и антономасия в библейской 
традиции широко использовались при пояснении грецизмами имен се-
митского происхождения. Первым библейским перифразом личного 
имени в переводе LXX является истолкование имени Евва в книге Бытия 
(Быт. 3:20), которое передается греческим эквивалентом Ζωή ‘жизнь’ – 
καὶ ἐκάλεσεν Αδαμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν 
ζώντων «во главе всех наименований стоит, конечно, наречение имени 
матери человечества». Дарованная Адаму способность именаречения 
послужила основой для теорий, непосредственно связывающих имя с 
представлением. К. Зееман этимологическое толкование собственных 
имен, или иначе теологическую этимологию, относит к экзегетическим 
приемам (ЗЕЕМАН 1990). Лингвистический миф об Адаме рассказан на 
новый лад У. Эко, где процесс именаречения уподобляется крещальной 
церемонии, «где нарекаются не вещи, но контексты – не индивидуу-
мы, предназначенные переживать события, где их имена совсем неве-
домы, но события, в свете которых мы можем раскрыть дефиницию, 
отождествляющую их деятелей» (перевод наш) (ECO 1992: 306).

Традиция, идущая от текстов Библии, накладывалась на языче-
скую, дохристианскую. В Орфических гимнах, представляющих собой 
синтез народных верований и философских учений, многое было за-
имствовано из философской литературы, произведений Платона и сто-
иков. В диалоге Платона «Кратил, или о правильности имен» семан-
тизируются имена героев и богов, вскрывая связь между именованием 
и природой вещей, словом (наименованием) и идеей, или внутренним 
словом.Связь личного имени с внутренней сущностью и предназначе-
нием через истолкование этого имени связано с герметической тради-
цией орфических гимнов, где парафразируются имена греческих богов 
– Зевса, Гермеса, Персефоны: – Φερσεφόνη φέρεις γὰρ ἀεὶ καὶ πάντα 
φονέυεις; ἐστιν πάντων ἀρχὴ Ζεύς, ζῆν γὰρ ἔδωκε, ζῳὰ τ᾽ ἐγέννησεν, καὶ 
ζῆν ᾽αὐτὸν καλέουσι καὶ Δία ὄτι διὰ τούτον πάντα τέτυκται.

Перифразы-истолкования собственных имен имели основание как 
в античной дохристианской традиции, так и в традиции библейской, в 
верованиях древнего Израиля: Ицхак – ‘смех’, Яков – ‘пятка’. По сло-
вам св. Амвросия Медиоланского, древние составляли имена по опре-
деленным принципам, Иоанн Златоуст отмечал, что иудеи давали имена 
детям так, чтобы они служили им впоследствии некоторым жизненным 
руководством (ФОККОВ 1873: 1‒2). Как пишет С. Булгаков, «разные идеи 
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могут быть покровами то внутренними, то внешними, одной и той же 
сущности, и наоборот, одна и та же сущность может сращаться с раз-
личными идеями, выражаться через новые и новые именования <…> 
На этом, между прочим, основана возможность со- и переименования, 
как в узком, так и в широком смысле (т.е. применение метафор)» (БУЛ-
ГАКОВ 1999: 55). Со- и переименование может получать статус особо-
го риторического приема. Разновидность антономасии представляют 
вторичные личные именования, переименования, где «заимствование 
собственного имени другим обозначает как бы извне заимствован-
ным прозвищем то, что не может быть названо собственным именем» 
(АНТИЧНЫЕ ТЕОРИИ 1990: 236). Протоиерей С. Булгаков называет пере-
именование «Преображением имени», которое всегда является «торже-
ственным, исполненным особой мистической значительности актом» 
(БУЛГАКОВ 1999: 139).

Обычай давать прозвания христианским святым и подвижникам 
ведет традицию от самого Христа. Он нарекает Симона Петром, бра-
тьев Заведеевых – «сыновьями громовыми». В тексте Евангелия от Ио-
анна толкование личного имени Петр дано через перевод еврейского 
Кифа: σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς, ὅ ἑρμηνεύται Πέτρος – tX nare;e[isA kifaifa, e/e 
skazaetsA petrxetrx, срв.др.арм. ¹áõ Ïáã»ëóÇë Î»÷³ë • (áñ Ã³ñ·Ù³ÝÇ 
ä»ïñáë) (Ин. 1:42). Прояснение или истолкование «внутренней фор-
мы» имени собственного Πέτρος «Петр» через нарицательное ἡ πέτρα 
находится в тексте Евангелия от Матфея – σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ 
τῇ πέτρα οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλλησίαν – tX esi petrxpetrx, i na semx kamenikameni 
sozi/dU cr=kovx mo} (Мф. 16:18). Как отмечает Н. Ф. Фокков, в славянском 
переводе не совсем грамматически верно уясняется различие между 
существительными ὁ πέτρος ‘камень’ и ἡ πέτρα, являющимся именем 
собирательным и обозначающим собственно ‘собрание камней, слав. 
каменье’, вследствие чего «на основании такого подразделения имен 
можно было бы выше цитированное место переводить так: ты еси ка-
мень (Петр), а на сих-то каменьях, я построю…каковой перевод под-
тверждается и расположением греческих слов» (ФОККОВ 1887: 9). 

Истолкование может присутствовать как в имплицитной, скрытой, 
так и в эксплицированной форме. Последнее свойственно вторичным 
текстам – гимнографическим и житийным произведениям, основанным 
на толкованиях Отцов Церкви. 

Появление распространителя приводит к расширению форму-
лы, которая предстает как семантическое развертывание «внутренней 
формы» имени. Многочисленные примеры из службы первоверховным 
апостолам Петру и Павлу приводятся в сочинении кардинала Й. Б. Пи-
тра: οἵ τῶν ἄνω Ἱερουσαλὴμ πολῖται, Πέτρος, ἡ πέτρα τῆς πίστεως, καὶ 
ἡ Παῦλος ὅ ῥήτωρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ (ἦχος γ Ἱωάννου Μοναχοῦ); Πέτρε, 
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κορυφαῖε τῶν ἐνδόξων ἀποστόλων, ἡ πετρα τῆς πίστεως (Δόξα ἦχος β 
Γερμανου). Словарями византийского языка формула ἡ πέτρα τῆς πίστεως, 
слав. kamenq vyrX, отмечена только у Иоанна Мниха –  Ῥώμης ὁ πολιοῦχος 
ἡ πετρα τῆς πίστεως (LAMPE 1961: 1079). Переносное значение у слова ἡ 
πετρα ‘основание’ реализуется в составе парных сочетаний: πέτραν καὶ 
βάσιν, где βάσιν ‘основание, пьедестал’, πέτρα καὶ κρηπίς – Πέτρου...ὅς 
ἐστι πέτρα καὶ κρηπὶς τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας (ibid.). 

Под влиянием Священного Писания и святоотеческой письменно-
сти формула вошла в древнеармянскую гимнографию, где Петр неодно-
кратно называется Камнем Веры – í¿Ù Ñ³õ³ïáÛ. Примеры зафикси-
рованы нами в канонах и шараканах, принадлежащих разным авторам, 
что свидетельствует об устоявшейся традиции употребления. В шара-
кане первоверховным апостолам Петру и Павлу – íÇÙÇÝ Ñ³õ³ïáÛ, 
в каноне на Святую Пасху Нерсеса Ламбронаци: íÇÙÇÝ Ñ³õ³ïáÛ 
@ ÛoÑ³ÝÝáõ ëÇñ»ÉáÛ (300) – «Камень Веры и возлюбленный Иоанн».

В надписании к древнеармянскому Канону Петру и Павлу антоно-
масия представляет собой переложение евангельской цитаты:

О Петре: ä»ïñáë í¿Ù Ñ³õ³ïáÛ ³ÝÛ³ÕÃÁÝ Ç ¹ñ³Ýó 
¹ÅáËáó (101) «Петр, камень веры, неодолимый вратами ада», срв. – 
σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρα οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλλησίαν, καὶ 
πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς – tX esi petrx, i na semx kameni sozi/
dU cr=kovx mo}, i vrata adova ne odoly}tx ei (Мф. 16:18), др.арм. @ ¹ñáõÝù 
¹ÅËáó ½Ý³ ÙÇ° Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ëó»Ý. «Сгущение» мысли сопрово-
ждается языковой компрессией, глагол с отрицательной частицей ÙÇ 
Û³ÕÃ³Ñ³ñ»ëó»Ý ‘не одолеют’ заменяется однокоренным апофати-
ческим термином ³ÝÛ³ÕÃÝ ‘неодолимый’. Вариант формулы с сино-
нимичным отрицательным термином представлен в составе перифраза: 
í¿Ù ³Ýí³Ý»ÉÇ Ç ¹ñ³Ýó ¹ÅáËáó, где отглагольное прилага-
тельное ³Ýí³Ý»ÉÇ ‘неотразимый, неодолимый’ образовано от сино-
нимичного глагола í³Ý»É ‘изгонять, гнать, отбрасывать, отражать’. 

Арамейское прозвание Иоанна и Иакова в евангельском тексте  
сопровождается глоссой-пояснением: voanergesx, e/e estx sn=a gromwva – ὅ 
ἐστιν υἱοὶ βροντῆς (Мр. 3:17). Прозвание братьев «обыгрывается» в ка-
нонах Минеи. 

Об Иоанне: gromx (βροντή) neizdre;nqnago bo=slovesi] (ЯГИЧ 1886: 0202), 
gromxglasnXmxgromxglasnXmx (βροντοφώνῃ) ]zXkomx svoimx vy{aa (0204). Как  эпитет 
Иоанна Златоуста композит βροντοφώνη употреблен Хрисиппом (LAMPE 
1961: 305). Как видно из приведенных примеров, песнопевец видел в 
этом прозвище указание на то действие, которое оказывал своею про-
поведью Иоанн Богослов, такую трактовку прозванию братьев дава-
ли и некоторые толкователи (Зигабен). Развертывание личного имени 
в контекст путем предикации представлено в «Слове на Пятидесят-
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ницу» Григория Богослова: «καὶ τοῦς υἱοὺς τῆς βροντῆς τὰ πνευματικὰ 
βροντήσαντας». Следует отметить, что в дохристианской греческой 
литературе βροντή, βροντίζω употребляются как атрибуты Зевса-Громо-
вержца.

В шаракане двенадцати Апостолам на первый план выступают 
метафорические ассоциации, связанные с основным значением клю-
чевого слова áñáïÙ³Ý ‘гром’, расширение формулы сопровожда-
ется развитием образа (гром и молния): áñáïÙáõÝù ïÇ»½»ñ³ó 
óáÉÙáõÝù Ññ»Õ¿Ýù «громы вселенной, огненные блистания» (Иоанн 
и Иаков).

  Как отмечал П. А. Флоренский, на приеме перифраза основано 
разъяснение имени святого, оправдываемое всей его жизнью: «святой 
ублажается за соответствие жизни своей – своему имени» (ФЛОРЕНСКИЙ 
1990: 423). Парафразирование собственных имен нашло широкое от-
ражение в канонах и тропарях святым. В словесной структуре песно-
пений антономасии, образованные путем «развертывания» внутренней 
формы в текст и вторичные наименования святых сплетаются в единый 
рисунок.

В каноне из Минеи, о Григории Богослове: μετὰ Γρηγορίου, τοῦ 
θεολογίας ἐξάρχοντος ἁπάντον – sx grigoriEmq bogosloviEmq izA{ena vsymi 
(МУРЬЯНОВ 2003: 358), перифраз именования святого встречается в ша-
ракане Григорию Богослову (²Í=³μ³ÝÇ= ²ëïáõ³Í ‘Бог’ и μ³Ý 
‘слово’): áñ Éáõëáí (иже светом) ³Í=³ÛÇÝ μ³ÝÇÝ (божественного 
слова) ½³ñ¹³ñ»ó»ñ ½»Ï»Õ»óÇ (украсил церковь) (551‒552).

В переводе тропаря Иоанну Златоусту представлен перифраз, не 
имеющий опоры в оригинале и образующий рамочную конструкцию: 

otx oustx oustx tvoih ]ko zlatozlato vxsJav[i svytolU;naa ti blg=dti...o;=e ioanny zla-zla-
toustetouste  (КТ 254) – греч. ἐκ τοῦ στόματός σου κάθαπερ πυρσόςἐκλάμψασα.. 
πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε. Композит χρυσόστομος образован от χρυσός 
‘золотой’ и στόμα ‘рот, уста’, в греческом оригинале вместо ожидаемого 
χρυσός ‘золото’ стоит πυρσός ‘светоч’.

Представляется вероятным, что славянский текст является сви-
детельством несохранившейся греческой рукописной традиции. Ви-
зантийкие гимны написаны мерной прозой, где место ударения строго 
соблюдалось. По мнению кардинала Питра, четкое сохранение ритми-
ческой структуры стиха, в котором «все ударения должны быть под-
считаны и зафиксированы, чтобы ни одно было невозможно изменить», 
было обусловлено тем, что становление церковной поэзии проходило в 
непрерывной борьбе с еретическими движениями (PITRA 1867: 26‒27). 
Слова χρυσός ‘золото’ и πυρσός ‘огонь, светоч’ имеют равное количе-
ство слогов, одинаковое место ударения и одинаковые окончания. Кро-
ме того, прояснение внутренней формы композита часто используется 
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как риторический прием в гимнографических текстах. Приведем при-
меры из службы Трем Святителям: μιμοῦμενος δὲ τὴν ῥοὴν τῶν ὑδάτων, 
ὁ καρδίαν τε καί στόμα χρυσοῦς μόνος; ὡς τρυφῆς χειμάῤῥους ἀπὸ χρυσοῦ 
ἄρδει στόματος «яко сладости потоками от златых уст орошает». 
Следуя библейской традиции (Пс. 35:9), византийские гимнографы 
трактовали выражение τρυφῆς χειμάῤῥους как символ рая, Кирилл (МУ-
РЬЯНОВ 2003: 133). Следует отметить, что в обоих приведенных приме-
рах «между строк» присутствует вторая антономасия Иоанна Златоуста 
– χρυσοῤῥόας ‘текущий, струящийся золотом, златоструйный, златоточ-
ный’. Встречающуюся у Григория Назианзина антономасию, где Нил 
называется златоструйной рекой – ποταμὸς χρυσοῤῥόας, метафориче-
ски применил к Иоанну Златоусту Нил (Angiranus): ποταμὸς χρυσοῤῥόας 
Ἰωάννης (LAMPE 1961: 1535). 

В Шаракане Св. Иоанну Златоусту также представлен прием ан-
тономасии на основе традиционного перифрастического оборота зла-
тые уста – арм. μ»ñ³Ý áëÏÇ. Наблюдается и типологическое сход-
ство образной структуры топоса – источник, животекущий от зла-
тых уст = златоточный: μ»ñ³Ý áëÏÇ • ÛáñÙ¿ ³ÕμÇõñ Ï»Ý³ó 
Ñáë»³É ³ñμáõó³Ý»Éáí ù³é³íï³Ï μÕËÙ³Ùμ ½ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ïÇ»½»ñë (550‒551) «Златые уста (μ»ñ³Ý áëÏÇ)! Ты – возвести-
тель нетленнаго Слова! Из твоих уст живой ключ (³ÕμÇõñ Ï»Ý³ó), 
истекая (Ñáë»³É) четырьмя потоками, напоял всю вселенную». Под 
живым ключом здесь подразумевается Слово Божье и Его слово, заклю-
ченное в четырех Евангелиях.  

Исходная формула-синтагма, в результате стяжения которой об-
разован композит, представлена в каноне всем Апостолам. О Христе: 
Ï»Ý¹³ÝÇ ³Õμ»ñ¿Ý «живой источник» (56). Формула восходит к 
евангельскому тексту, где источником живой воды называет себя сам 
Спаситель (Ин. 4:10, 14).

Один и тот же денотат мог использоваться в составе различных 
риторических приемов. Проясняя внутреннюю форму именования по-
следователей мученика áëÏÇ ‘Оски’, представляющего собой точный 
перевод греческого χρυσός ‘золото’, армянский гимнограф использу-
ет расхожий библейский образ золота, очищенного огнем в горниле 
(Прит. 27:21; Ис. 48:10; Зах. 13:9) ²Í=³ÛÇÝ Ññáí Ù³ùñáõÃ~» áëÏÇ…
ëμ= áëÏ»³Ýù «(вы явились) золотом, очищенным божественным ог-
нем, о святые (пречистые) Оскеанк». В  тексте присутствует неперево-
димая игра слов, поскольку внутренняя формула слов с корнем ëñμ- в 
армянском языке связана с представлением о чистоте: ëáõñμ ‘святой, 
чистый’.

По существу, гимнограф не создает нового образа, а лишь уме-
ло использует семантический потенциал трафаретного выражения, где 
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личное имя становится актуализатором смысла ключевого слова. Ва-
риант библейской формулы представлен и в Каноне Сынам громовым, 
где он не выходит за рамки традиционного синкрисиса: Ù³ùñ»ó³ñ 
áñå»ë ½áëÏÇ Ç Ñáõñ «очищены, яко злато в огне».

Символизм греческих образцовых формул «отраженным светом» 
отображается не только в переводных, но и в оригинальных текстах, 
созданных по известному образцу, позволяя «видеть невидимое». Так, 
в канонах и шараканах Григорию Просветителю в ряду трафаретных 
формул не только семантизируется псевдоним святого Григория (что 
находит адекватное отражение в переводе), но и представлена этимоло-
гизация имени святого. В византийском тексте Григорий собственно на-
зван не просветителем (φοτιστής), а светочем (φωστήρ), широко пред-
ставлены контексты с глаголом φοτίζω, послужившим производящей 
базой для nomina agentis. По мнению М. Ф. Мурьянова, имя φοτιστής, 
illuminator «возникло под пером церковных авторов как одно из на-
званий библейского Бога. Для вышколенного византийского ума даже 
апостолы, возглавляя церковную иерархию, представляют собой по от-
ношению к Богу, первому свету (φῶς πρῶτον), отраженный, вторичный 
свет (φῶς δεῦτερον)» (МУРЬЯНОВ 2003: 322). 

В греческом оригинале канона Григорию Просветителю этимо-
логизация имени святого достигается за счет столкновения собствен-
ного имени с эпитетом-определением, проясняющим его внутреннюю 
форму γρηγόρος ‘бодрый, бодрствующий’: τὸν γρήγορον ποιμένα καὶ 
διδάσκαλον, Γρηγόριον «бодрого пастыря и учителя, Григория», ὡς 
γρηγόρος ποιμήν «яко бодрый пастырь». 

Ключ-расшифровка имени святого содержится и в акростихе Ио-
сифова канона, что свидетельствует о его центральном месте в образ-
но-смысловой структуре гимна: τὸν γρήγορον μέλπω σε, μάρτυς, ποιμένα 
«бодрого воспеваю тя, мучениче, пастыря». Игра слов заключается в 
том, что гимнограф варьирует содержание традиционной формулы до-
брый пастырь, восходящей к библейскому тексту. Уже в Ветхом За-
вете именование ποιμήν – Пастырь является одним из Божественных 
имен (Пс.LXXIX:2), в Новом Завете оно употребляется применительно 
к Христу наряду с синонимом ἐπίσκοπος – Блюститель (1Пет. 2:25). Так 
же, как рыба и виноградная лоза, образ доброго пастыря, несущего на 
себе овцу, получил широкое распространение в древней церкви, осо-
бенно в той части древнего христианского учения, которая называлась 
disciplina arcana. 

Заметим, что славянский перевод представляет собой анаграмму 
библейского выражения. В рукописи XI века в соответствии с герме-
невтическом принципом «выравнивания» по исходному библейскому 
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тексту восстановлена евангельская формула: ]ko dobrXi pastXrq (ЯГИЧ 
1886: 0228). 

Мысль о житии «по имени» – κατὰ τὸ ὄνομα, оправдании истин-
ности имени всей жизнью святого лексически эксплицирована в тексте 
канона, где в усиленной формуле ὁμωνύμὸ καὶ καταλλήλως повторяется 
идея об уподоблении имени: βλέμμα γρήγορον τῆς διανοίας, μάρτυς ἔνδο-
ξε προκεκτημένὸ, ὁμωνύμος καὶ καταλλήλως διέπρεψας, ὑπὲρ Χριστοῦ τῇ 
ἀθλήσει στρεβλοῦμενος, προσευχαῖς ἀνενδότως ἠγρύπνησες. Развертыва-
ние личного имени в текст происходит за счет нагнетения сходных по 
значению слов, образующих рамочную конструкцию: γρήγορον ‘бодр-
ствующий’, ἀγρυπνεύω ‘не спать, бодрствовать; пер. неусыпно смотреть 
за чем NT’. Метонимически связанный образ открытых глаз недремлю-
щаго святого содержится в существительном βλέμμα ‘взор’. 

Семантика личного имени «развертывается» в текст, раскрываясь 
в контексте Послания к Фессалоникийцам: drymani]drymani] svoima o;ima, m;n=;e, 
ne vedalx Esi, donxde/e drymani] drymani] zxlago odxr/imX] zxlo;xstivno dn=evxnX] 
sn=X ]vilx Esi (ЯГИЧ 1886: 0229). Сложный мотив образуется на основе 
бинарных противопоставлений – света и тьмы, ночи и дня, спящих и 
бодрствующих: vsi bo vQ sQnove svyta jste i sQnove dne nysmQ no{i ni/e 
tmQ. tymx /e oubo da ne spimxne spimx, no da bodrstvUimxbodrstvUimx i trezvimxsA (1 Фес. 5:5‒6).

В древнеармянском Каноне св. Григору Лусаворичу Ованес Ер-
знкаци также использует прием антономасии, «сталкивая» личное имя 
¶ñÇ·áñÇë (Григорис) с эпитетом-определением ÑÁëÏáÕ – бодр-
ствующий, проясняющим его семантику: 

 «Ты сделался очистительною, вкус придающею солью (³Õ) для 
Армении, о мужественно бодрствующий отец Григорий (ÑÁëÏáÕ 
Ñ³Ûñ ¶ñÇ·áñÇë)». 

Развертывание библейского мифа в историю используется и в ша-
ракане Св. Варданцам при этимологизации древнеармянского личного 
имени Вахан ‘щит’:

êï³ó»³É ½Ñ³õ³ïáÛ í³Ñ³Ý ÛáõëáÛÝ ½ñ³ÑÇõù Í³ÍÏ»³É 
• ½÷ñÏ³Ï³ÝÝ ë³Õ³õ³ñï Ç ·ÉáõË »¹»³É ½Ýß³Ý Ë³ãÇÝ • 
í³Ñ³Ý í»Ñ »ñ@»³É Ýáñ Ù³ÝÏáõÃμ= Ý³Ñ³ï³Ï»³É• Ë³ã»ÉáÛÝ 
íÏ³Û »Õ»³É åë³Ï»ó³õ ³ñ»³ÙμÝ Çõñáí (573‒574): «Приняв 
щит веры, облекшись бронею надежды, возложив на голову знамение 
креста, как спасительный шлем, мужественный юный Вахан высту-
пил на бой, сделался свидетелем Распятого и увенчался своей кровью». 
Игра слов заключается в текстуальном сближении армянского имени 
собственного í³Ñ³Ý – Вахан с новозаветной метафорической форму-
лой í³Ñ³Ý Ñ³õ³ïáÛ «щит веры», греч. θυρέον τῆς πίστεος, идущей 
от апостольских Посланий (Еф. 6:16).  
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Уже в Новом Завете символика войны и битвы «накладывалась» 
на существующие бинарные оппозиции. Образ солдата, воителя – один 
из центральных в посланиях апостола Павла «переноси страдания, как 
добрый воин Иисуса Христа» [2 Тим. 2:3). В образах чувственно пости-
гаемой действительности описывается духовное оружие христиан, раз-
вертывая исходный тезис «оружие воинствования нашего не плотские, 
но сильные Богом на разрушение твердынь» (2 Кор. 10:4). Метафора 
θυρέον τῆς πίστεος наряду с другими традиционными наименованиями: 
θώρακα τῆς δικαιοσύνης – bronA pravdX, περικεφάλιον τῆς σωτηρίας – [lemx 
sp ¶nJa, включалась в собирательный образ «доспехов Бога» и по тра-
диции использовалась в греко-славянской гимнографии при описании 
подвигов святых. В стихире Георгию Победоносцу целый текстовой 
блок представляет собой перифраз евангельского топоса: τὸ τῆς πίστεως 
θώρακι καὶ ἀσπίδι τῆς χάριτος καὶ σταυροῦ τῷ δόρατι συμφραξάμενος – 
brxnAmi vyrnXmi i blg=odatqnXmq [lemomq i krqstqnXmq kopiEmq ogra/dq sA. 
Как отмечает Е. М. Верещагин, «по контексту песнопения речь идет о 
духовном борении, и для победы здесь важна не мирская воинская до-
блесть, а духовные доблести, которые (как явные новозаветные аллю-
зии) и поименованы в стихире» (ВЕРЕЩАГИН 2005: 680). 

Из этого же приснотекущего источника черпал вдохновение и ар-
мянский гимнограф, используя универсальные приемы переработки 
библейских цитат. Варьируя формулы на основе ключевого слова, «бро-
ню правды», ½ñ³Ñ ³ñ¹³ñáõÃ» (Еф. 6:14) он заменяет «броней на-
дежды», ÛáõëáÛÝ ½ñ³Ñ в соответствии с традиционной христианской 
символикой, подобно тому как  варьирует формульный ряд сам апостол 
Павел, срв. «облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасе-
ния» (1 Фес. 5:8). В результате наложения христианского символа на на-
циональный образ (В. В. Колесов) происходило «приращение смысла». 
Традиционная метафора наполняется реальным содержанием, так как 
употребляется по отношению к святому-воину. По выражению С. Т. Зо-
ляна, «связанная с мотивами битвы и жертвенной гибели христианская 
символика из метафоры становится реальной историей» и «благодаря 
этому каждый образ живет как бы в двух измерениях, а описываемые 
события происходят в двойном времени» (ЗОЛЯН 1989: 177).

Как особый риторический прием, развертывание библейского 
мифа в исторический (и житийный) контекст опосредовано византий-
ской гимнографией. Сакральная этимологизация собственного имени 
используется в песнопениях военачальнику Евстратию (Εὐστράτιος, εὐ 
‘хороший’ + στράτιος ‘военный’). 

ὡς καλῶς στρατευσάμενος, Βασιλεῖ τῶν δυνάμεων, ὅς καλῶς ὑπὸ 
Θεοῦ στρατευθεῖς, ἐν τῇ ἐπουρανίῳ στρατιᾷ. Собственное имя восходит 
к евангельской синтагме, обозначающей не только обычное действие 
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лица, но и божественное предопределение. Основу образуют выраже-
ния апостола Павла: «как добрый воин (ὡς καλὸς στρατιώτης) Иисуса 
Христа», «никакой воин (στρατευόμενος) не связывает себя делами жи-
тейскими, чтобы угодить военачальнику (τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ)» 
(2 Тим. 2:3‒4). Именование святого, и житие которого было «по име-
ни», становится знаком высшей, духовной реальности. Отметим, что 
в византийской гимнографии те же исходные синтагмы традиционно 
используются в контексте духовной брани, например, mQ voinstvUimx 
car} Silamx (мученичны стихиры). В результате наложения внутренней 
формы имени на евангельский символ библейский миф развертывается 
в историю, возникает второй план повествования, реальное абстраги-
руется.

К патристике восходит вторичное именование «матери всех жи-
вущих» ребром Адамовым. В сочинениях Отцов Церкви использована 
одна и та же структурная схема, где миф развертывается в новозавет-
ную историю на основе типа, аналогии и морфологического сходства: 
Второй Адам – Христос (Евр. 329), ребро Адама = Ева (Быт 2:22‒24). 
«Из ребра ветхого Адама была создана прельстившая его на падение 
жена. Но рана, нанесенная человечеству ребром Адамовым, исце-
ляется раною от прободения копием тела Иисусова» (БУЛГАКОВ 1999: 
329). У Иоанна Златоуста: ἐνύγη τῇ λόγχῃ τὴν πλευρὰν, διὰ τὴν ἐκ τῆς 
πλευρᾶς τοῦ Αδὰμ ληφθεῖσα γυναῖκα (LAMPE 1961: 1091). Восходящий к 
библейскому мифу исходный фрагмент (ᾠκοδόμησεν κύριος ὁ θεὸς) τὴν 
πλευράν, ἥν ἔλαβεν ἀπό τοῦ Αδαμ, εἰς γυναῖκα подвергнут  семантиче-
ской компрессии. 

Эта же структурная схема использована в крестовоскресном ка-
ноне из Октоиха:

Λόγχη πλευράν, ὦ Χριστέ μου νυγείς σου, τὴν ἐκ πλευρᾶς ἀνθρωπίνης 
κτεισθεῖσαν, ὀλέθρου πᾶσι βροτοῖς, γεγονυίαν πρόξενον, τῆς κατάρας 
ἠλευθέρωσας – kopJemq v rebro tvoe, w hriste moi, probodenx bQvx, W rebra 
;elovy;a sozdannU}, gUbitelqstva vsymx ;lk=omx bQv[U} hodataicU, klAtvQ 
svobodil esi (Окт. 19 в). Текста дониконовских изданий неудовлетвори-
телен – kopJemq v rebra  hriste moi probodenx bQvx, e/e W rebra ;lk=a bQv[U} 
klAtvU vsegUbitelqnU} vsymx ;lk=omx, hodatai svobodilx esi (Окт. 16 в.).

Прямая аналогия наблюдается в древнеармянском каноне на Вос-
кресенье, аналогичном структуре воскресных канонов Октоиха. 

ø³Ý½Ç ÏáÕÇõÁÝ íÇñ³õáñ»³É Ý³Ë³Ñ³ÛñÝ • Ç ùá 
Û³Ý³ñ³ïÇ Ç ÏáÕ¹ ÁÝÏ³É³ñ Á½ ËáóáõÙÁÝ ·»Õ³ñ¹»³Ý [362] 
– «Дабы исцелить рану, полученную праотцем от ребра, Ты принял в 
непорочное твое ребро рану от копья <…>.»  (ЭМИН 1879: 210). 

Срв.  исходную формулу у Ксантиппа: λόγχη νυγείς τὴν πλευρὰν, 
ἵνα τὴν ἐκ τῆς πλευρᾶς γενομένην πληγὴν τῷ Αδὰμ ἀποθεραπεύσης. Мо-
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дификация ограничивается синонимическими заменами (Адам – Пра-
отец), эпитетами-определениями (непорочное ребро), уточнением гла-
гольных формативов.

В каноне на Великий Пяток Нерсеса Ламбронаци использова-
на трафаретная формула созданная из ребра = греч. τὴν ἐκ πλευρᾶς 
κτεισθεῖσαν:

³Õμ»ñ³óÝ ³Ý³å³Ï³Ý áñ Û»ï Ù³ÑáõÝ ³ÝÙ³Ñ³ñ³ñ • 
μÁÕË»³É Ç ù¿Ý íÁï³Ï  ÏÁñ ÏÇÝ Ç Ýáñá·áõÙÁÝ ÏáÕ³×ÝÇÝ 
[289] – «Двойное течение из нетленных источников, после бессмертие-
дающей твоей смерти, истекло из тебя на обновление созданной из ре-
бра»  (ЭМИН 1879: 162).

Нередко византийские авторы сознательно «сталкивают» семит-
скую и греческую этимологию, создавая своеобразную игру слов. Го-
воря об «удивляющемся апостоле Фоме», о. П. Флоренский высказы-
вает предположение о том, что на семитскую этимологию ‘двойной, 
близнец’ наслаивается «путем аррадикации значение удивляющегося» 
(ФЛОРЕНСКИЙ 1990: 142). В ионийском диалекте имя Фома – Θωμᾶς пи-
салось так же, как θαῦμα – ‘удивление’, производное от многозначного 
глагола θαυμάζω ‘удивляюсь, недоумеваю’. В синтагматическом раз-
вертывании внутренней формы личного имени дано откровение право-
славного учения о недоумении как начале всякого знания, в иррацио-
нальном акте веры (чудо) снимается антиномия эмпиризма и рациона-
лизма. В стихирах святому из Минеи: ùoma divqnXi divqnXi isto;qnikx Wvrxze 
ou;eni] (ЯГИЧ 1896: 38), греч. Θωμᾶς ὁ θαυμάσιος τὴν πηγὴν ἀνεστόμωσε 
τῶν δογμάτων; в каноне святому – mira prosvytilx Esi ùoma ;}desX (ibid.), 
греч. καὶ κόσμον ἐφώτισας Θωμᾶ τοῖς θαύμασι.

Ключ к имени, развернутому в текст «Фома – исполненный (див-
ных) чудес, и потому – достойный удивления, (дивный)» непосред-
ственно представлен в акростихе Феофанова канона: τὸν θαυμάτων 
γέμοντα θωμᾶν θαυμάσω «Чудес исполненному Фоме удивляюсь». 
Как риторический прием гимнограф использует и однокоренной повтор 
и «плетение словес». 

Таким образом, именование, а также со- и пере-именование может 
получать статус особого риторического приема. Организация текста по 
принципу перифраза и антономасии обнаруживает тесную взаимос-
вязь семантики, синтаксиса и поэтики. Развертывание собственного 
имени образует контекст, где связь между именем и его определением 
или предикатом семантически мотивирована. Границы интерпретации 
определены диалектикой библейского мифа и истории, символа и реа-
лии. Традиционный характер перифразов-истолкований личных имен 
обусловил широкое использование этого приема в непереводных про-
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изведениях, что свидетельствует о высокой степени влияния образцов 
византийской «украшенной речи» на книжную традицию. 
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