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О ЛЕКСИЦИ СИНОДОВОГ ПРЕВОДА НОВОГ ЗАВЈЕТА
У ОДНОСУ НА ЛЕКСИКУ ВУКОВОГ ПРЕВОДА*1

У ра ду се ана ли зи ра лек си ка Си но до вог пре во да Но во га за вје та у од но су на лек си ку 
Ву ко вог пре во да. Ко ми си ја Све тог си но да др жа ла се у ве ли кој ме ри Ву ко вог пре во да, на‑
сто је ћи да оса вре ме ни реч нич ку гра ђу и не ким лек се ма ма да пре ци зни ји и тач ни ји пре вод. 
Ка да је у пи та њу на род на лек си ка, ана ли за је по ка за ла да су за ме њи ва не оне лек се ме ко је 
су са вре ме ном чи та о цу по ста ле те шко ра зу мљи ве или не ра зу мљи ве: пре све га по кра јин ске 
и арха ич не ре чи или зна че ња. Цр кве но сло вен ска лек си ка ко ју је упо тре био Вук у ве ли кој 
ме ри је за др жа на и у Си но до вом пре во ду и до не кле упот пу ње на по је ди ним сло же ни ца ма 
и тер ми ни ма. У ра ду се ука зу је и на не ка мо гу ћа да ља оса вре ме њи ва ња лек сич ке гра ђе.

Кључне речи: Нови завјет, превод, лексика, Вук Караџић, Синод.

The paper analyzes the lexis of the Synod translation of the New Testament in com‑
parison with the lexis of Vuk’s translation. The committee of the Holy Synod stuck to a great 
extent to Vuk’s translation attempting to modernize the lexical material and translate some 
lexemes in a more precise and accurate way. With respect to folk lexis, the analysis has shown that 
the Synod replaced those lexemes that became difficult to understand or completely non‑under‑
standable for the contemporary reader: these were primarily regional or archaic words or mean‑
ings. The Church Slavonic lexis used by Vuk was retained to a great extent and, in the Synod 
translation, somewhat completed with certain compounds and terms. The paper also indicates 
possible further modernization of the lexical material.
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1. По зна то је да је Вук пре во дом Но вог за вје та же лео да по ка же ка ко се 
и та ко сло же на ма те ри ја мо же ис ка за ти на на род ном је зи ку. Ње гов пре вод 
се од ли ку је уз ви ше ним би блиј ским сти лом, мо ли тве но‑пе снич ким рит мом, 
па ти ном, ар ха ич но шћу по треб ном да се ис ка же но во за вет ни са др жај. Ме ђу‑
тим, он се од ли ку је и не пре ци зно шћу и гре шка ма у зна че њу, за то што је Ву ку 
не до ста ја ло по треб но бо го слов ско обра зо ва ње. Осим то га, за 167 го ди на, ко‑
ли ко је про шло од ње го вог об ја вљи ва ња (а знат но ви ше од ње го вог на стан ка), 
до шло је до про ме на у је зи ку (нај ви ше, ка ко су ис тра жи ва ња по ка за ла, у 
син так си и лек си ци – исп. ИвИћ 1957), ко је су уда љи ле да на шњи књи жев ни 
је зик од Ву ко вог. Оту да се ја ви ла по тре ба за но вим пре во дом – је зич ки оса‑
вре ме ње ним, сми са о но ја сни јим и бо го слов ски тач ни јим.

* Рад је настао у оквиру пројекта Савремени српски језик и српска лексикографија (бр. 
178009), које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. Представља 
проширену верзију реферата прочитаног 14. марта 2014. године на међународном научном 
скупу у Санкт Петербургу (XLIII Международная филологическая конференция, направление 
Слависֳика, секция Библия и хрисֳианская ֲисьменносֳь, Филологический факультет 
Санкт‑Петербургского государственного университета). 



Све ти ар хи је реј ски Си нод Срп ске пра во слав не цр кве при сту пио је по‑
нов ном пре во ђе њу Но во га за вје та.1 Пре вод је из вр шен са из вор ног грч ког 
тек ста, и то оног ко ји је tex tus re cep tus Пра во слав не цр кве, а кон сул то ва ни 
су и сви ва жни ји пре во ди – од ста ри јих, пре све га сло вен ски и ла тин ски, а од 
но ви јих, ру ски (и ста ри си но дал ни и ви ше но вих пре во да), а за тим не мач ки, 
фран цу ски и ен гле ски. Осим ових, кон сул то ва ни су и по сто је ћи срп ски пре‑
во ди – Ву ка Ка ра џи ћа, Ди ми три ја Се фа но ви ћа, Еми ли ја на Чар ни ћа, Лу ја 
Ба ко ти ћа (бУ лО вИћ 1985: 4–5). На сто ја ло се да но ви пре вод бу де што је мо гу‑
ће ви ше лек сич ки и стил ски ве ран Ву ко вом. За др жан је и Ву ков слог срп ског 
из го во ра, ије кав ског. Го ди не 1984. об ја вље но је пр во из да ње Си но до вог пре‑
во да Но вог за вје та Го спо да на ше га Ису са Хри ста, ко је је по том у не ко ли ко 
на вра та до ра ђи ва но. 

2. По зна то је да Вук Ка ра џић ни је из вр шио лек сич ко нор ми ра ње је зи ка 
ко ји је ства рао. Сма трао је да тре ба при ку пи ти све ре чи из на ро да, па „кад 
књи жев ни ци … по зна ду свој на род ни је зик, он да ће се тек мо ћи ка за ти ко је 
су ри је чи све га на ро да, ко је ли су пред јел не, и ко је не ва ља упо тре бља ва ти 
у књи га ма” (КА РА џИћсТЕф. 1845: 75–76). Већ и из те чи ње ни це про из ла зи да 
је мо ра ло у Ву ко вом књи жев ном је зи ку би ти ре чи ко је не при па да ју оп штем 
књи жев ном фон ду, ко је оста ју у до ме ну по кра јин ске лек си ке. 

2.1. Су де ћи пре ма кри ти ка ма Ву ко вих са вре ме ни ка, не ма ли број лек се ма 
осе ћао се по кра јин ским још у Ву ко во вре ме. Та кав је, нпр., при лог тја (са зна‑
че њем „да ле ко од не че га, све (од), све (до), чак”), због ко га се Вук сво је вре‑
ме но прав дао ка ко га је чуо у Ду бров ни ку, Ко то ру и Цр ној Го ри, од би ја ју ћи 
да га за ме ни (вПНЗ: 17). РМС га до но си с на по ме ном да је за ста рео, док га 
РСЈ не бе ле жи. У Си но до вом пре во ду (у да љем тек сту С.) за ме њен је при ло‑
гом све: А та ко и дру ги, и тре ћи, тја до сед мо га → А та ко и дру ги, и тре ћи, 
све до сед мо га (Мт 22:26), Од кр ви Аве ље ве тја до кр ви За ри ји не → Од кр ви 
Аве ље ве све до кр ви За ха ри је (Лк 11:51). Ву ку су за ме ра ли и што при дев при-
је сан упо тре бља ва у зна че њу „у ко ме не ма ква сца” (цсл. oprysnokx). Он је 
об ја шња вао да је то чуо у не ким кра је ви ма Ср би је. Чи ње ни ца је да се у овом 
зна че њу он и да нас ко ри сти у по је ди ним кра је ви ма срп ског је зич ког под руч ја, 
а по твр ђу ју га и РМС и РСЈ. У С. се уме сто ње га упо тре бља ва лек се ма бес-
ква сан (не го ва њем ове раз ли ке пр ва лек се ма мо же да оста не ре зер ви са на за 
зна че ње „не до вољ но ку ван или пе чен”): А у пр ви дан при је сни јех хље бо ва 
→ А у пр ви дан бес ква сних хље бо ва (Мт 26:17); ова ко је и у: Мк 14:1; ДА 
12:3. Вук је сво је вре ме но об ја шња вао и упо тре бу по кра ји ни зма пле ме за 
озна ча ва ње по ре кла, ге не а ло ги је. У С. је она за ме ње на име ни цом ро до слов 
(Мт 1:1). При лог здра во у зна че њи ма „вр ло, ве о ма” и „сна жно, од луч но”, ко је 

1 Ко ми си ју, са ста вље ну за по тре бе пре во ђе ња, чи ни ли су нај по зва ни ји струч ња ци ко је 
је СПЦ има ла. У њен са став су ула зи ли (од 1961. до 1966) и Ми лош Ђу рић, Пе тар Ђор ђић, Ју‑
стин По по вић (као кон сул тант), Бо го љуб Ћир ко вић, Сто јан Го ше вић, за тим (од 1968. до 1979) 
епи скоп ра шко‑при зрен ски Па вле, ша бач ко‑ва љев ски Јо ван, жич ки Ва си ли је, мар чан ски 
Да ни ло, као и про фе со ри Бо го љуб Ћир ко вић, Сто јан Го ше вић, Еми ли јан Чар нић, Ми лан Ер‑
де љан, Ата на си је Јев тић, Ам фи ло хи је Ра до вић, Ири неј Бу ло вић, Ра до мир Ра кић као се кре тар 
(РА КИћ 1987: 102–103).
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на ла зи мо код Ву ка, да нас још по сто ји у на род ним го во ри ма, али не при па да 
књи жев ном је зи ку. РСА НУ га до но си без огра да, а РМС и РСЈ га тре ти ра ју 
као по кра јин ску реч. У С. на ла зи мо раз ли чи та ре ше ња: И по што их здра во 
из би ше, ба ци ше их у там ни цу → И по што им уда ри ше мно го ба ти на (ДА 
16:23), И по ви ка здра во → уз ви ше ним гла сом (Лк 1:42), А Па вле по ви ка здра во 
→ ја ким гла сом (ДА 16:28), Јер здра во над вла ђи ва ше Чи ву те → Јер је сил но 
опо вр га вао Ју деј це (ДА 18:28), Та ко здра во → сил но ра сти ја ше (ДА 19:20).

2.2. Из ве стан број лек се ма зна чењ ски при па да са вре ме ном књи жев но‑
је зич ком фон ду, али је за хва ћен ди ја ле кат ским фо нет ским про ме на ма па је 
у С. пре о бли ко ван у скла ду са књи жев ним је зи ком или је за ме њен дру гом 
лек се мом: по шљед ња при је ва ра → по сљед ња пре ва ра (Мт 27:64), до по шљед-
ње га ди на ра → до по сљед ње га нов чи ћа (Мт 5:26), на по шљет ку оглад ње → 
на по сљет ку оглад ње (Мт 4:2), тр пље ти → тр пје ти (Мт 17:17; Мк 9:19), 
на шљед ни ци → на сљед ни ци (Јак 2:5), не ће жи вље ти чо вјек о са мом хље бу 
→ не жи ви чо вјек са мо о хље бу (Лк 4:4), ожи вље → ожи вје (Лк 15:24; Лк 
15:32); бо га ство → бо гат ство (Рим 9:23), же тва је по шље дак ово га ви је ка → 
а же тва је свр ше так ви је ка (Мт 13:39), на по шљет ку ви је ка → на свр шет ку 
ви је ка (Мт 13:49); лек се ма по шље дак ни је, да кле, пре о бли ко ва на у ис прав ну 
по сље дак већ је, као не у о би ча је на у са вре ме ном књи жев ном је зи ку, за ме ње на 
обич ни јом свр ше так (ма да пр ву без ика квих огра да до но се реч ни ци са вре‑
ме ног је зи ка, не мо же се ре ћи да је она да нас рас про стра ње на). Ди ја ле кат ском 
об ли ку ље ва ти (не го се ље ва ви но но во – Мт 9:17) мо гао је би ти дат књи жев‑
ни ли је ва ти, али је уме сто ове лек се ме у С. упо тре бље на лек се ма си па ти 
(не го се си па ви но но во); чи ње ни ца је да се ди стинк ци ја из ме ђу ли ти и си па ти 
го то во из гу би ла у са вре ме ном књи жев ном је зи ку, али би она мо гла оп ста ти 
ако би се не го ва ла у чи та ним де ли ма по пут Но вог за вје та (што би сва ка ко 
до при не ло бо гат ству је зи ка и по ве ћа њу ње го вих из ра жај них мо гућ но сти).2 

Об ли ци са под но вље ним јо то ва њем ко је да на шња нор ма не при хва та, 
а ко је на ла зи мо код Ву ка, за ме ње ни су об ли ци ма са ста рим јо то ва њем (по не‑
кад и дру гом лек се мом): кр шћа ва ше их → кр шта ва ше их (Мк 1:5); кр шћа вам 
вас → Ја вас кр шта вам (Мт 3:11); спу шћа се → спу шта се на зе мљу (ДА 
10:11); муж да не пу шћа же не → да не оста вља же ну (1. Кор 7:11).

По кра јин ске су да нас и сле де ће лек се ме: да клем, у С. про ме ње но у да кле 
(Лк 23:16; 10:36; Јв 18:37), за и сто → за и ста (Мт 6:2; 6:16), ниг да → ни ка да 
(Мк 2:12).

2.3. Ме ђу по кра јин ским ре чи ма има из ве стан број тур ци за ма. По зна то 
је да Вук у на сто ја њу да је зик очи сти од стра них ре чи њих ни је ди рао. У 
Пред го во ру Но вом за вје ту он сам на во ди три де сет, док но ви ји ис тра жи ва чи, 
а и не ки ста ри ји, на ла зе да их је мно го ви ше (ЂОР ЂИћ 1934; ru sek 2004).

При мет на је те жња Ко ми си је да тур ци зме за ме ни до ма ћим ре чи ма где год 
је мо гу ће, без об зи ра на то да ли се оне мо гу оква ли фи ко ва ти као по кра јин‑
ске лек се ме или не мо гу. Име ни ца аџу ва ни (пре ма грч. μαλακοί „она ни сти”; 

2 На не ко ли ко ме ста уочи ли смо ома шку у Си но до вом пре во ду, та ко у Мт 2:12 уме сто за по-
ви јест сто ји за по вјест (али је у Мт 2:22; Мт 5:19 итд. за по ви јест); Ву ков ди ја лек ти зам шћа-
ди ја ше (уме сто хо ћа ше или хо ти ја ше) оста је у Јв 7:1 (на дру гим ме сти ма је упо тре бљен аорист).
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у РМС де фи ни са но као „хо мо сек су ал ни парт не ри”) пре ве де на је ко ва ни цом 
ру ко блуд ни ци (1. Кор 6:9), лек се ма ба са ма ци за ме ње на је са сте пе ни це: А кад 
би на ба са ма ци ма → на сте пе ни ца ма (ДА 21:35), ста де Па вле на ба са ма ци ма 
→ на сте пе ни ца ма (ДА 21:40); уме сто исе упо тре бље на је име ни ца удео (ДА 
8:21), Ми сир је за ме њен са Еги пат (ДА 2:10; Мт 2:13), а при дев ми сир ски 
при де вом еги пат ски (ДА 7:11), кон струк ци ја теф тер од пле ме на са тур ци‑
змом теф тер у С. је за ме ње на са ро до слов (1. Тим 1:4), уме сто па зар на ла зи 
се цр кве но сло вен ска реч тр жи ште (Мк 7:4), чар ши ја је за ме ње на са трг (Мт 
20:3), со ба са ода ја (Мк 14:14), а ама нет са за лог или за вје шта ње: увје рен 
сам да је ка дар ама нет мој са чу ва ти за дан онај → увје рен сам да је Он ка дар 
са чу ва ти за лог мој за онај дан (2. Тим 1:12), До бри ама нет са чу вај Ду хом 
све ти јем ко ји жи ви у на ма → До бро за вје шта ње са чу вај Ду хом Све тим, ко ји 
оби та ва у на ма (2. Тим 1:14). Ар ха ич не лек се ме Чи ву тин и чи вут ски да нас 
има ју пе јо ра тив но зна че ње и за ме ње не су са Је вре јин (1. Кор 1:21; ДА 24:5), 
од но сно је вреј ски (Гал 2:14). Нео д го ва ра ју ћа је и лек се ма ха зна (ка са, бла гај‑
на) ка да се го во ри о Бо гу и за то уме сто син таг ме Бо жи ја ха зна сто ји хра-
мов на бла гај на: И сје дав ши Исус пре ма Бо жи јој ха зни … → И сје де Исус 
пре ма хра мов ној бла гај ни (Мк 12:41). Стил ски је ус пе ла за ме на при ло га ба-
да ва син таг мом на дар: за ба да ва сте до би ли, за ба да ва и да ји те → на дар 
сте до би ли, на дар и да ји те (Мт 10:8). Уме сто са свим обич не лек се ме ма на у 
син таг ми без ма не у С. на ла зи мо, опет као ус пе ло ре ше ње, при дев не по роч на: 
да бу де све та и без ма не → да бу де све та и не по роч на (Еф 5:27).

По је ди ни тур ци зми да нас се ко ри сте као озна ке од ре ђе них исто риј ских 
пој мо ва. Ни су до би ли ши ре зна че ње од оно га ко ји су има ли у од ре ђе ном тре‑
нут ку про шло сти и не мо гу се упо тре бља ва ти ка да се го во ри о Хри сто вом 
вре ме ну. Лек се ма хај дук зна чи „од мет ник од тур ске вла сти”, а не „раз бој ник 
или на сил ник уоп ште”, ка ко га упо тре бља ва Вук, ха рач је „по рез у Осман‑
лиј ском цар ству”, а не „по рез уоп ште” и сл. У скла ду са овим у С. на ла зи мо: 
Као на хај ду ка (→ на раз бој ни ка) из и шли сте с но же ви ма (Мт 26:55), И с њим 
рас пе ше два хај ду ка → два раз бој ни ка (Мк 15:27), а ви на чи ни сте од ње га 
пе ћи ну хај дуч ку → раз бој нич ку (Мт 21:13), тре ба ли ће са ру да ва ти ха рач (→ 
по рез) или не? (Мк 12:14), По ка жи те ми но вац ха рач ки (→ но вац по ре зни) 
(Мт 22:19). 

Не ки тур ци зми су за ме ње ни као не а де кват ни пре во ди. У сти ху – цар‑
ство не бе ско на си лу се узи ма, и си ле џи је до би ја ју га (Мт 11:12) уме сто лек‑
се ме си ле џи ја (до ма ћа реч с тур ским су фик сом -ија) сто ји цр кве но сло вен ска 
реч под ви жник, јер се у цар ство не бе ско не ула зи на си љем, ко је се под ра‑
зу ме ва ка да се упо тре би реч си ле џи ја, већ „из у зет ним тру дом и под ви гом” 
(исп. бОГ дА НО вИћ 1974: 737). Уме сто ока упо тре бље на је реч мје ра (Лк 16:6), 
а уме сто сан дук – но си ла (Лк 7:14).

Текст С. ни је са свим без тур ци за ма. На ла зи мо у ње му сле де ће: окре чен 
(Мт 23:27), хај де (Лк 5:4), ке са (Лк 10:4), ку ла (Лк 13:4), бу нар (Лк 9:12; 14:5), 
џе лат (Мк 6:27), до ла ма (Јв 19:23), алат (ДА 27:19), амај ли ја (ДА 23:5), не и мар 
(1. Кор 3:10), ко нак (Лк 9:12), ча дор (ДА 7:43), бар (ДА 5:15). Не ки од њих су 
пот пу но уко ре ње ни у са вре ме ном је зич ком из ра зу и оби чан чи та лац их ви ше 
не уоча ва као стра ну реч, док би се уме сто не ких мо гле упо тре би ти до ма ће 
ре чи (нпр., сме штај, пре но ћи ште уме сто ко нак, гра ди тељ уме сто не и мар).
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2.4. Не осе ћа ју се као по зај ми це ни гре ци зми, као што су, нпр., тр пе за 
(Мт 8:11) и хи ља да (Мт 14:21), ко је је упо тре био Вук, а оста ле су и у Си но до вом 
пре во ду, док су уме сто не ких на ђе ни аде кват ни ји пре во ди, нпр. по друм → 
ри зни ца (Лк 12:24), фе њер → бук ти ња (Јв 18:3).

2.5. Још је Ни ка нор Гру јић пред ла гао Ву ку да уме сто за пе ти за ка мен 
но гом упо тре би гла гол спо та ћи се (ГРУ јИћ 1896: 320)3. То је, ме ђу тим, оста ло 
не про ме ње но и у С., ма да за пе ти но гом зву чи по ма ло на род ски, упро шће но: 
и узе ће те на ру ке, да гдје не зап неш за ка мен но гом сво јом (Мт 4:6). Гру ји‑
ћев пред лог Ву ку био је и да при дев на то ва рен за ме ни при де вом оп те ре ћен, 
јер је реч о бре ме ну у ду хов ном сми слу. Та ко би при мер ко ји на ла зи мо и код 
Ву ка и у С.: Хо ди те к ме ни сви ко ји сте умор ни и на то ва ре ни (Мт 11:28) 
мо гао да гла си: Хо ди те к ме ни сви ко ји сте умор ни и оп те ре ће ни (или: бре-
ме ни ти). Стил ски је при хва тљи ви је за ме ни ти и гла гол тру би ти у зна че њу 
„гла сно го во ри ти, раз гла ша ва ти”, ко ји на ла зи мо и код Ву ка и у С.: Ка да, 
да кле, да јеш ми ло сти њу, не тру би пред со бом (Мт 6:2). С дру ге стра не, са свим 
је ус пе ла за ме на ре чи ја у ка ње, ко ју на ла зи мо код Ву ка, лек се мом на ри ца ње, 
ко ју сре ће мо у С.: Глас у Ра ми чу се, плач и ри да ње и ја у ка ње мно го → Глас 
у Ра ми чу се, плач и ри да ње и на ри ца ње мно го (Мт 2:18), као и упо тре ба ста‑
рин ских, по е тич них ре чи као дом и че до на су прот Ву ко вим ку ћа и ди је те 
или син ко (Лк 13:35; Мт 2:5). Гла гол мр мља ти да нас зна чи, пре све га, „не ја сно, 
не раз го вет но го во ри ти”, док гун ђа ти, ко ји у С. сто ји на ме сто ње га зна чи 
„из ра жа ва ти не за до вољ ство по лу гла сно, при кри ве но”: Бу ди те го сто љу би ви 
ме ђу со бом без мр мља ња → гун ђа ња (1. Пе тр 4:9); у са вре ме ном во ка бу ла ру 
по сто ји и гла гол роп та ти, ко ји из ра жа ва ве ћи сте пен не за до вољ ства, про те‑
ста од прет ход на два. На ме сту Ву ко ве тво ре ни це пре љу бо чин ци у С. се на ла‑
зи лек се ма пре љуб ни ци (1. Кор 6:9). Ву ко ва ко ва ни ца пре љу бо твор ни у С. 
сто ји на ме сту исто и ме не ре чи код Ву ка (Мт 12:39; Мк 8:38) и уме сто при‑
де ва кур вар ски (Мт 16:4). У овом дру гом слу ча ју при дев пре љу бо твор ни 
(цсл. prel} bodyünXü, μοιχαλίς) има зна че ње „не вер ни, по ква ре ни, ве ро лом ни” 
(исп. бОГ дА НО вИћ 1974: 745): Род зли и пре љу бо твор ни тра жи знак (Мт 16:4), 
што би тре ба ло да увр сте у свој кор пус са вре ме ни реч ни ци (РМС овај при дев 
упу ћу је на пре љуб нич ки, ко ји има зна че ње „ко ји се од но си на пре љуб ни ка, 
на оно га ко ји чи ни пре љу бу”, док у РСЈ ова лек се ма ни је за бе ле же на). Ни је 
оста ла у је зи ку Ву ко ва ко ва ни ца по тр ка ли ште, са чи ње на по пут дру гих про‑
сто на род них мер них је ди ни ца. У С. је за ме ње на гре ци змом ста диј (Лк 24:13). 
Са вре ме ном чи та о цу је при хва тљи ви ја реч ми ља (за грч. μίλιον одн. лат. mille), 
ка ко сто ји у С., од Ву ко вог са хат, за од ре ђи ва ње про стор ног ра сто ја ња: Ако 
те по тје ра је дан са хат → И ако те ко по тје ра јед ну ми љу (Мт 5:41).

Вук је грч ку реч μεριστής пре вео реч ју „кмет”, ко ја ни у ње го во вре ме 
ни је зна чи ла „де ли лац на сле ђа”, већ, у раз ли чи тим кра је ви ма, „знат ни ји се љак” 
или „су ди ја” или „по да ник” (сР). У С. је упо тре бље на лек се ма дје ли тељ, 
ко ју бе ле же и са вре ме ни реч ни ци, а чи је су ва ри јан те по сто ја ле и у Ву ко во 
вре ме4: Ко је ме не по ста вио су ди јом или кме том над ва ма? → Ко ме не по‑
ста ви су ди јом или дје ли те љем над ва ма? (Лк 12:14). 

3 О Гру ји ће вим при мед ба ма Ву ку и Ву ко вим од го во ри ма ис црп ни је пи ше В. Мо шин у 
сво јој по зна тој сту ди ји о Но вом за вје ту (1974).

4 У Сре му је по сто ја ла реч дел ци, а у Хр ват ској ди оц (бОГдАНОвИћ 1974: 826).
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2.6. Ву ков при дев вре ме нит: Же на је мо ја вре ме ни та (Лк 1:18) ни је 
уоби ча јен, али има по ет ску но ту због ко је би ова реч мо гла да оста не у на‑
ве де ном при ме ру. У С. је за ме ње на син таг мом у го ди на ма. Мо гао је да оста‑
не и Ву ков пре вод сти ха: ти ко ја не тр пиш му ке по ро ђа ја (или, бо ље, с при‑
де вом → му ке по ро ђај не) (Гал 4:27), уме сто ко га у С. до ла зи: ти ко ја не маш 
му ке по ро ђа ја. На ме сто Ву ко ве име ни це бје жан у С. се на ла зи гла гол ска 
име ни ца бје жа ње, а мо гла би да до ђе и име ни ца бек ство (цсл. bygstvo): Не го 
се мо ли те Бо гу да не бу де бје жан ва ша → бје жа ње ва ше у зи му ни у су бо‑
ту (Мт 24:20). У при ме ру: Онај што до ла зи за мном ја чи је од ме не (Мт 3:11) 
мо гло је да сто ји сил ни ји од ме не или моћ ни ји од ме не, јер при дев јак зна чи, 
пре све га, „ко ји има фи зич ку сна гу” и „ис тра јан, тр пе љив”, а ов де је у пи та њу 
зна чај оно га ко ји до ла зи по сле Јо ва на Кр сти те ља. Стих у Ву ко вом пре во ду: 
Кад се Јо сиф про бу ди од сна (Мт 1:24) у С. гла си: Устав ши Јо сиф од сна. Ву‑
ко во ре ше ње, уз за ме ну пред ло га од пред ло гом из, чи ни нам се при хва тљи‑
вим: про бу див ши се из сна; у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку ни је 
уоби ча је на кон струк ци ја уста ти од сна/из сна.

2.7. Уме сто по је ди них гру бих и(ли) не при стој них, и сто га не при ме ре них 
ре чи у Ву ко вом пре во ду, у С. на ла зи мо при хва тљи ви ја ре ше ња: кур ва → блуд-
ни ца (3. Јов 17:16), кур вар → блуд ник (Јев 13:4; 1. Кор 5:11), кур вар ство → 
блуд (ДА 15:20; ОЈ 17:4), кур ва ти се → блуд ни чи ти (1. Кор 6:18), псо ва ти → 
ру жи ти: ко ји опсу је (→ ко ји ру жи) оца или ма тер смр ћу да умре (Мт 15:4). 

3.1. Не ма ли је број лек се ма, или зна че ња по је ди них лек се ма, ко ји да на‑
шњи го вор ник срп ског књи жев ног је зи ка сма тра за ста ре лим и не упо тре бља‑
ва их или их чак и не раз у ме. Без об зи ра на то што не ке од њих са вре ме ни 
реч ни ци не ква ли фи ку ју као ар ха и зме, оне се та кви ма мо ра ју сма тра ти (до‑
ду ше, на ши реч ни ци, због кон цеп ци је на ко јој су за сно ва ни, а по ко јој у са‑
вре ме ни књи жев но је зич ки во ка бу лар спа да све од Ву ка до да нас, а по го то во 
оно код Ву ка, рет ко кад обе ле жа ва ју као ар ха ич ну лек се му ко ју на ђу код Ву ка; 
осим то га, тре ба има ти у ви ду да је по ве лик вре мен ски раз мак од об ја вљи‑
ва ња одн. по чет ка об ја вљи ва ња на ших реч ни ка до да нас5). Та ко, нпр., гла гол 
при ку чи ти се у зна че њу „при ћи, при ма ћи се” бе ле же са вре ме ни реч ни ци, 
али га да на шњи го вор ник не упо тре бља ва; у С. је за ме њен уоби ча је ним гла‑
го лом при ћи: И при ку чив ши се (→ при шав ши) уче ни ци ње го ви про бу ди ше 
га (Мт 8:25). Слич на је и лек се ма за ћи у зна че њу „за лу та ти”: Кад има је дан 
чо вјек сто ова ца па за ђе јед на од њих, не оста ви ли он де ве де сет и де вет у 
пла ни ни, и не иде да тра жи ону што је за шла → Ако не ки чо вјек има сто 
ова ца па за лу та јед на од њих, не оста ви ли де ве де сет и де вет у пла ни ни, и 
иде те тра жи ону за лу та лу (Мт 18:12), као и огле да ти у зна че њу „осмо три ти”: 
до ђе Ма ри ја Маг да ли на и дру га Ма ри ја да огле да ју гроб → до ђо ше Ма ри ја 
Маг да ли на и дру га Ма ри ја да осмо тре гроб (Мт 28:1). Гла гол на мје сти ти се 
да нас се не ко ри сти у зна че њу на ста ни ти се, што сре ће мо код Ву ка (РСА НУ 
до но си овај гла гол и по твр ђу је са пет при ме ра, али од то га су три Ву ко ва): 
На мје сти се у гра ду ко ји се зо ве На за рет → на ста ни се у гра ду зва ном На‑

5 Пр ви том РСА НУ иза шао је 1959, а РМС 1968. Чак је и РСЈ ма ло лек сич ки оса вре ме њи‑
ван од по след ње де це ни је XX ве ка, ка да је ње го ва из ра да за пра во би ла го то во за вр ше на.
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за рет (Мт 2:23). Гла гол пре пи са ти не упо тре бља ва се у зна че њу по пи са ти: 
да се пре пи ше сви јет → да се по пи ше сва ва се ље на (Лк 2:1). Упо тре ба име‑
ни це ни је мац за озна ча ва ње „оно га ко ји го во ри стра ним је зи ком” та ко ђе је 
за ста ре ла: Ако да кле не знам си ле гла са, би ћу ни је мац оно ме ко ме го во рим, 
и онај ко ји го во ри би ће ме ни ни је мац → Ако, да кле, не знам зна че ње гла са, 
би ћу ту ђин оно ме ко ји го во ри, и онај ко ји го во ри би ће ме ни ту ђин (1. Кор 
14:11). Ве ћи на са вре ме них го вор ни ка не ће упо тре би ти гла гол од ре ћи у зна‑
че њу по ре ћи: И не мо же мо од ре ћи → по ре ћи (ДА 4:16); чи ни нам се да је 
стих 36/19 у ДА и су ви ше оса вре ме њен, да је и ту мо гао да се упо тре би гла гол 
по ре ћи; Ву ко во: То не мо же ни ко од ре ћи у С. гла си: Па кад је то нео спор но. 
Ве ћи ни да на шњих чи та ла ца би ће не по зна ти гла го ли: спра ти ти се: не мо‑
га ху ни пред вра ти ма да се спра те → да се смје сте (Мк 2:2), на маг ну ти: И 
на ма го ше на дру штво → да до ше знак дру штву (Лк 5:7), за ни је ти: и ако сам 
ко га за нио, вра ти ћу оно ли ко че тво ро → и ако ко га не чим оште тих, вра ти‑
ћу че тво ро стру ко (Лк 19:8), сто ја ти: Ра ви! … Гдје сто јиш? → Ра ви! … Гдје 
ста ну јеш? (Јв 1:38). Те шко ће са вре ме ном чи та о цу би ти ра зу мљи ва име ни‑
ца не вјер ство у зна че њу у ком је Вук упо тре бља ва: И не ство ри он дје чу де са 
мно ги јех за не вјер ство њи хо во → И не учи ни он дје чу де са мно га због не вјер-
ја њи хо ва (Мт 13:58), као и при лог упра во: Та да им Исус ка за упра во: Ла зар 
умри је → Та да им Исус ре че отво ре но: Ла зар умри је (Јв 11:14). Ни је ра зу‑
мљи ва ни име ни ца круг у при ме ру: До не со ше гла ву ње го ву на кру гу → на 
та њи ру (Мт 14:11). При лог на са мо у зна че њу ко је на ла зи мо код Ву ка, у са‑
вре ме ном је зич ком из ра зу мо же мо ис ка за ти пред ло шко‑па де жном син таг мом 
на оса ми/оса му, на уса мље ном ме сту/уса мље но ме сто, ка ко је учи ње но у С.: 
До ђи те ви на са мо, и по чи ни те ма ло → По ђи те ви са ми на уса мље но мје сто, 
и от по чи ни те ма ло (Мк 6:31). Име ни ца ље ва ка да се озна чи ле ва ру ка са свим 
је не у о би ча је на, па се у С. пре во ди са ље ви ца (Мт 6:3). Као ар ха ич не оправ‑
да но су из о ста ле лек се ме стра жи ти у зна че њу би ти бу дан: Бла го они јем 
слу га ма ко је на ђе го спо дар кад до ђе а они стра же → Бла го слу га ма оним 
ко је го спо дар до шав ши на ђе буд не (Лк 12:37), об ре ћи у зна че њу обе ћа ти: С 
кле твом об ре че јој да ти → са за кле твом обе ћа јој да ти (Мт 14:7), су про ти ти 
се у зна че њу про ти ви ти се (ДА 13:8), мјед у зна че њу ба кар (Мт 10:9; ДА 23:9), 
мр шти на → бо ра (Еф 5:27). Лек се ма при мак ну ти да нас се не ко ри сти у 
зна че њу при до да ти (ма да је до но си РМС): А ко од вас бри ну ћи се мо же при-
мак ну ти ра сту сво је му (→ при до да ти ра сту сво ме) ла кат је дан? (Мт 6:27). 
Гла гол из у мре ти у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку зна чи, пре све га, 
„иш че зну ти (о по ро ди ца ма по то ма ка ко јих ви ше не ма)” и за то је у С. за зна‑
че ње „умре ти сви ре дом” оправ да но упо тре бљен гла гол по мре ти: јер су из у-
мр ли ко ји су тра жи ли ду шу дје ти њу → јер су по мр ли они ко ји су тра жи ли 
ду шу дје те та (Мт 2:20). Лек се ма при пре ми ти обич ни ја је од лек се ме при-
пра ви ти, ко ју на ла зи мо код Ву ка: при пра ви те пут Го спо ду → при пре ми те 
пут Го спод њи (Мт 3:3), али си ми ти је ло при пра вио → али си ми ти је ло 
при пре мио (Јев 10:5). Гла гол по хра ни ти та ко ђе ни је уоби ча јен у да на шњем 
срп ском књи жев ном је зи ку, па је у С. за ме њен гла го лом са чу ва ти: Она је то 
по хра ни ла за дан мо је га по гре ба → Она је то са чу ва ла за дан мо је га по гре ба 
(Јв 12:7). Име ни ца крд да нас је сред ње га ро да: На ва ли сав крд → (у С.) све 
кр до (Мт 8:32), а име ни ца за вјес жен ског: И гле, за вјес цр кве ни → за вје са хра ма 

75О ЛЕКСИЦИ СИНОДОВОГ ПРЕВОДА НОВОГ ЗАВЈЕТА...



раз дри је се на дво је (Мт 27:51). Име ни цу скле ни ца, са чи ње ну пре ма цр кве‑
но сло вен ском (а сре ће се и у на род ним го во ри ма, че сто са по чет ном гру пом 
цкл-), са вре ме ни го вор ник не ће упо тре би ти, у С. је за ме ње на са по су да: При‑
сту пи ње му же на са скле ни цом ми ра → При сту пи му же на са ала ва стро вом 
по су дом ми ри са (Мт 26:7). Ма да при дев хра пав у зна че њу „не ра ван” и ка да 
се од но си на пут до но се реч ни ци са вре ме ног срп ског је зи ка (РМС и РСЈ), С. 
га оправ да но за ме њу је име ни цом не рав ни не (на пу те ви ма), јер се хра пав да‑
нас упо тре бља ва да озна чи не рав ни не на не ким ма њим по вр ши на ма (ли цу, 
ру ка ма, тка ни ни, па пи ру), а не и на пу ту: хра па ви пу то ви не ка бу ду глат ки 
→ не рав ни не на пу те ви ма не ка бу ду глат ке (Лк 3:5). Име ни ца при у шак („ша‑
мар, за у шни ца, ћу шка”) та ко ђе се до но си без огра да у РМС, РСЈ је не бе ле‑
жи, а С. је за ме њу је из ра зом би ти по обра зи ма: а јед ни му да ше и при у шке 
(Мт 26:67) → а дру ги га би ја ху по обра зи ма (С.). Као ар ха ич не осе ћа ју се да нас 
и лек се ме до сли је → до са да (Јв 2:10; 16:24), од се ле → од сад(а) (Мт 23:39; 
26:29), та ко ђер → та ко ђе (Мт 27:57), по мр чи ти се → по мра чи ти се (Мт 
24:29). При дев зна тан да нас се ви ше не ко ри сти у зна че њу по знат: А та да 
има ху знат но га (→ по зна то га) су жња по име ну Ва ра ву (Мт 27:16), ни ти гла‑
гол по ги ну ти у зна че њу про па сти: Та ко ни је во ља Оца ва ше га не бе ско га да 
по ги не је дан од ови јех ма ли јех → Та ко ни је во ља Оца ва ше га не бе ско га да 
про пад не је дан од ових ма лих (Мт 18:14). При дев љу ба зан да нас је оби чан у 
зна че њу „пред у сре тљив, ср да чан, при ја тан у оп хо ђе њу”, док се зна че ње „драг, 
мио, во љен”, ко је на ла зи мо код Ву ка, осе ћа као ар ха и зам. У С. углав ном уме‑
сто ове на ла зи мо лек се му љу бљен, ко ја је уне ко ли ко и са ма ар ха ич на, али је 
у скла ду са све ча ним ста рин ским то ном ко ји текст тре ба да има. У не ким 
при ме ри ма уме сто ње упо тре бље на је лек се ма во љен: Зна ју ћи, бра ћо љу ба-
зна, од Бо га из бор ваш → Зна ју ћи, бра ћо љу бље на од Бо га, да сте иза бра ни 
(1. Сол 1:4), Ово је син мој љу ба зни (→ љу бље ни) ко ји је по мо јој во љи (Мт 
3:17), А ви да кле, љу ба зни (→ во ље ни) … чу вај те се (2. Пе тр 3:17). Лек се ме 
цје лив и цје ли ва ти, ко је на ла зи мо код Ву ка, у С. се упо тре бља ва ју он да ка‑
да се же ли ис ка за ти осе ћа ње по себ ног ду хов ног пи је те та, на ро чи то ка да се 
рад ња од но си не по сред но на Ису са Хри ста: Цје ли ва ми ни си дао, а она, от ка‑
ко уђе, не пре ста цје ли ва ти ми но ге (Лк 7:45), и цје ли ва ше но ге ње го ве (Лк 
7:38), И од мах при сту пив ши Ису су ре че: Здра во, Учи те љу! И цје ли ва га (Мт 
26:49; Мк 14:45), По здра ви те је дан дру го га цје ли вом све тим (Рим 16:16; 1. 
Кор 16:20), По здра ви те јед ни дру ге цје ли вом љу ба ви (1. Пе тр 5:14). Ка да та 
ди мен зи ја из о ста је, ја вља се гла гол по љу би ти: Угле да га отац ње гов и са жа‑
ли му се, и по тр чав ши за гр ли га и по љу би (Лк 15, 20). Сти хом са дру га чи јим 
ре ше њем: и при бли жи се Ису су да га по љу би (Лк 22:47), као да нам пре во‑
ди о ци на го ве шта ва ју да Ју дин по љу бац ни је из раз љу ба ви, да ни је це лив. У 
скла ду са тим је стих ко ји сле ди: Ју до, зар цје ли вом из да јеш Си на Чо вје чи је га? 
(Лк 22:48); њи ме се су ге ри ше да не би тре ба ло да по сто ји по љу бац ко ји ни је 
це лив, да фор ма и су шти на мо ра ју би ти по ду дар не. Ова ква упо тре ба гла го ла 
цје ли ва ти и име ни ца цје лив и цје ли ва ње на ла же да ове лек се ме, као не за ме‑
њи ви део ре ли гиј ског дис кур са, са вре ме ни лек си ко гра фи не тре ти ра ју као 
ар ха и зме, већ да их увр сте у са вре ме ни је зич ки кор пус6.

6 РМС це лив ква ли фи ку је као ар ха и зам, док га РСЈ и не бе ле жи, а це лов ка рак те ри ше 
као ар ха ич ну лек се му.
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3.2. У Ву ко вом пре во ду је ван ђе ља су на сло вље на са Је ван ђе ље по Ма-
те ју, Је ван ђе ље по Мар ку и сл. У С. је пред лог по за ме њен пред ло гом од: 
Је ван ђе ље од Ма те ја, Је ван ђе ље од Мар ка. Вук је упо тре био ло ка тив кри‑
те ри ју ма. Пред лог по у овој кон струк ци ји по ка зу је осно ву, из вор на осно ву 
ко га се не што де ша ва, за кљу чу је, ту ма чи и сл. Мо же се за ме ни ти пред ло гом 
пре ма или кон струк ци јом на осно ву то га што (ba ti stić 1972: 172–173; ИвИћ 
1951–1952: 181–182). Та ко Је ван ђе ље по Мар ку зна чи – је ван ђе ље пре ма Мар‑
ко вом ка зи ва њу, је ван ђе ље да то на осно ву оно га што је апо стол Мар ко ка зи‑
вао, про по ве дао и сл.7 У С. је упо тре бљен по се сив ни ге ни тив с пред ло гом од 
(Је ван ђе ље од Мар ка), ко ји су ге ри ше аутор ство, при пад ност де ла ауто ру.

3.3. У рет ким слу ча је ви ма из о ста ла су не ка лек сич ка оса вре ме ња ва ња 
у С. Та ко се, нпр., гла гол врг ну ти (се) да нас осе ћа као ар ха и зам или бар као 
не рас про стра ње на лек се ма, па ипак у С. ни је за ме њен: у там ни цу да те не 
врг ну (Мт 5:25); уоби ча је но је ба ци ти у там ни цу. Гла гол рас ка ја ти се, ко ји 
та ко ђе на ла зи мо и код Ву ка и у С. (не ће се рас ка ја ти – Је вр 7:21), а на во ди 
се и у са вре ме ним реч ни ци ма, ни је уоби ча јен у да на шњој упо тре би, у ко јој 
се сре ће гла гол по ка ја ти се. Ста ра сло вен ска реч клет/кли јет (цсл. klytq) 
та ко ђе је ар ха ич на, ма да је без огра де до но се и РСА НУ, и РМС, и РСЈ: А ти 
кад(а) се мо лиш, уђи у кли јет сво ју (Мт 6:6). Име ни ца крв ник да нас је обич на 
пре све га у зна че њу „не по мир љи ви, за кле ти не при ја тељ”, али је Вук ко ри сти 
у зна че њу „уби ца”. И у С. на не ким ме сти ма на ла зи мо та кав пре вод: по гу би 
крв ни ке (Мт 22:7), ма да је че шћа за ме на лек се мом уби ца: ис про си сте чо вје ка 
крв ни ка да вам по кло ни → ис про си сте чо вје ка уби цу (ДА 3:14), Он је крв ник 
људ ски → он бје ше чо вје ко у би ца (Јв 8:44). Од гла го ла до мет ну ти обич ни ји 
је гла гол до да ти па би се мо гао за ме ни ти у при ме ру ко ји на ла зи мо и код 
Ву ка и у С.: ако ко до мет не ово ме, Бог ће на ње га на мет ну ти му ке (ОЈ 22:18). 
Мо гла би се за ме ни ти и реч ца еда са да или зар или са мо гла го лом и реч цом 
ли. Ова лек се ма је у РСА НУ да та без огра да и до бро по твр ђе на, али је у РМС 
оква ли фи ко ва на као за ста ре ла, а у јед ном зна че њу и као по кра јин ска. РСЈ је 
не до но си. У С. на ла зи мо: Еда ли од вас ри јеч Бо жи ја изи ђе? (мо гло би се 
оса вре ме ни ти са: Да ли од вас…) (1. Кор 14:36). Мо ли се Бо гу еда би ти се 
опро сти ла (→ да би ти се опро сти ла) по ми сао ср ца тво је га (ДА 8:22). Еда ли 
мо гу (→ да ли мо гу / мо гу ли) сва то ви би ти жа ло сни док је са њи ма же ник? 
(Мт 9:15).

4. Да би обо га тио свој књи жев ни из раз, Вук се, као што је по зна то, ко‑
ри стио и ста ри јим књи жев но је зич ким на сле ђем. Осим по је ди нач них лек се‑
ма, уно сио је и од ре ђе не лек сич ке ка те го ри је ко ји ма је тре ба ло на до ме сти ти 
оне из ра жај не ти по ве ко ји су би ли свој стве ни на пу ште ном књи жев но је зич‑
ком на сле ђу, као и обо га ти ти но ви књи жев ни је зик ка ко би он мо гао да пра‑
ти са вре ме не ци ви ли за циј ске то ко ве (та кве су бе су фик сне де вер ба тив не 
име ни це – из бор, из лаз, из мак, ис куп, ис ход, ис ток, за тим име ни це на ‑ост 
– је ди ност, рев ност, пре му дрост, по кор ност, рас па дљи вост, име ни це од 

7 Слич ну пред ло шко‑па де жну кон струк ци ју на ла зи мо у оба пре во да у сти ху: По вје ри 
ва шој не ка вам бу де (Мт 9:29).
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свр ше них гла го ла, ко ји ма оби лу је ста ри књи жев ни је зик, али не и на род ни 
го во ри – из ба вље ње, ис ку ша ње, об но вље ње, опро ште ње, по зна ње, уз др жа ње, 
де вер ба тив ни при де ви – не ис пи тљив, не ис тра жљив, рас па дљив, сва дљив, 
про па дљив и др.) (ПЕ шИ КАН 1988). Све ове ка те го ри је ре чи жи ве у са вре ме ном 
срп ском је зи ку и на ла зи мо их и у С. По не кад се ја вља и дру га чи је ре ше ње: од 
по ста ња → од по стан ка сви је та (Јев 9:26), пре сту пље ње → пре ступ (Еф 2:1).

4.1. По зна то је и да се Вук опре де љи вао за срп ско сло вен ско је зич ко на‑
сле ђе, при дру жив ши се на тај на чин оним пи сци ма ко ји су и у вре ме из ра‑
зи те упо тре бе сла ве но срп ског је зи ка (у ко ме је до ми ни ра ла ру ско сло вен ска 
и ру ска лек си ка) упо тре бља ва ли срп ско сло вен ску лек си ку и та ко до при не ли 
да она бу де са чу ва на до да на шњих да на (сТИ јО вИћ 2008 и 2012). Цр кве но сло‑
вен ска лек си ка ко ју је Вук упо тре био у пре во ду Но во га за вје та за др жа на је 
у нај ве ћој ме ри и у С. (ако је од го ва ра ла зна че њу ко је се же ле ло ис ка за ти). У 
рет ким слу ча је ви ма за ме њи ва на је дру гим об ли ци ма или дру гим лек се ма ма: 
ва ви јек (Јев 7:24; 1:8; Јев 5:6; 7:17), у С. је по не кад за ме ње но са – у ви је ко ве 
(Мт 6:13; Јев 13:8); по ред ва и сти ну (Мт 26:73; 14:33) у С. на ла зи мо и на род ни 
об лик за и ста (Лк 4:25; Мк 3:28), а по ред лек се ме ва си о ни (сви јет) (ОЈ 12:9), 
у С. се сре ће лек се ма ци је ли (ДА 11:28; 17:6). У С. не на ла зи мо лек се му са бор, 
ко ју сре ће мо код Ву ка, већ грч ку реч си не дри он (као име за се нат у Је ру са ли‑
му, ко ји је имао вр хов ну суд ску функ ци ју код Је вре ја под рим ском упра вом) 
(Мт 26:59; ДА 5:21; 5:27). Гла гол са вр ши ти Вук упо тре бља ва у два зна че ња: 
„по ста ти са вр шен; до ве сти до са вр шен ства” и „за вр ши ти”, што мо же да иза‑
зо ве не до у ми це. У С. се пра ви ова раз ли ка та ко што се у дру гом зна че њу ко‑
ри сти на род ни об лик свр ши ти: Ти јем се љу бав у на ма са вр шу је → Ти ме се 
љу бав по ка за ла са вр ше ном у на ма (ПЈ 4:17), Јер за кон ни шта ни је са вр шио 
→ Јер за кон ни шта ни је до вео до са вр шен ства (Јев 7:19), И са вр шив ши се, 
по ста де сви ма … узрок спа се ни ја вјеч но га → И по ка зав ши се са вр шен, по ста‑
де сви ма ко ји су му по слу шни узрок спа се ња вјеч но га (Јев 5:9), Јер се у њи ма 
са вр ши гњев Бо жиј → Јер се у њи ма свр ши гњев Бо жи ји (ОЈ 15:1). Гла гол са-
гри је ши ти у С. че шће има овај срп ско сло вен ски об лик као код Ву ка (ПЈ 1:10; 
Рим 2:12; 1. Кор 7:28), али се сре ће и на род ни об лик згри је ши ти (Мт 18:15; 
18:21). Срп ско сло вен ски об лик са мрт за др жан је у срп ском је зи ку у из ра зу 
би ти на са мр ти, ка ко га до но си и С., док Вук и у том из ра зу упо тре бља ва 
об лик смрт: Би ја ше на смр ти (Јв 4:47).

4.2. Лек се ме са су фик сом ‑ије у С. до след но до ла зе у по на род ње ном 
об ли ку: је ван ђе ље (Мт 24:14), спа се ње (Сол 5:9), вас кр се ње (Рим 1:4), за раз‑
ли ку од Ву ко вог пре во да, у ко ме се сре ћу и цр кве но сло вен ски об ли ци ( је ван-
ђе ли је, спа се ни је, вас кр се ни је) и на род ни ( је ван ђе ље).

4.3. Код Ву ка сре ће мо и хи бри де на осно ви ру ско сло вен ског, као: ја вље ње 
(Ти ту 2:13) и на мје ре ње (Рим 8:28), ко је су у С. за ме ње не об ли ци ма: ја вља ње 
и на мје ра.

4.4. Об лик со то на, ко ји је ушао у на род не го во ре из цр кве ног је зи ка, 
па их је као та кве и Вук упо тре био пре во де ћи Но ви за вјет, у С. је за ме њен 
об ли ком са та на. 
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4.5. Лек се ма дажд, са ста ром гру пом -жд, ко ја при па да обе ма ре дак ци‑
ја ма, а ко је не ма у да на шњем срп ском је зи ку (осим у по је ди ним умет нич ким 
де ли ма као стил ски обе ле же на лек се ма) у С. је за ме ње на реч ју ки ша (ДА 28, 
2) или пљусак (Лк 12:54), а негде је остала незамењена (Мт 7:27).

4.6. Под ути ца јем цр кве но сло вен ског је зи ка Вук је за др жао још не ке 
лек се ме ко је се не ја вља ју у са вре ме ном срп ском је зи ку или се не ја вља ју у 
том зна че њу, а у С. су за ме ње не са вре ме ном лек си ком: брег у зна че њу „оба ла” 
(у са вре ме ном срп ском зна чи „уз ви ше ње, ма ње бр до”), у С. → оба ла: На род 
сав ста ја ше по бри је гу → на оба ли (Мт 13:2), Ста де Исус на бри је гу → ста ја ше 
Исус на оба ли (Јв 21:4); об јед у зна че њу „ру чак” (да нас се у срп ском је зи ку 
рет ко ко ри сти, и то углав ном да озна чи оброк уоп ште) у С. је ру чак: кад да‑
јеш об јед (→ ру чак) или ве че ру (Лк 14:12), али, и код Ву ка и у С.: Ево сам 
об јед свој уго то вио (Мт 22, 4); на паст у зна че њу „ис ку ше ње” (у са вре ме ном 
срп ском зна чи „не во ља, не да ћа, не при ли ка; осо ба ко ја на па да или ко ја је 
на ме тљи ва”) → ис ку ше ње: кад па да те у раз лич не на па сти → у раз ли чи та 
ис ку ше ња (Јак 1:2), образ у зна че њу „лик”: И ре че им: Чиј је образ овај и 
нат пис? → И ре че им: Чи ји је овај лик и нат пис? (Мт 22:20).

4.7. Вук је имао те шко ћа око пре во да не ких цр кве но сло вен ских лек се ма: 
ру ско сло вен ско cylo va ti пре вео је са че сти та ти уме сто са по здра ви ти: Уђе 
у ку ћу За ри ји ну и че сти та Је ли са ве ти → И уђе у дом За ха ри јин, и по здра ви 
Је ли са ве ту (Лк 1:40), А Ма ри ја ... оти де бр зо у гор њу зе мљу (цсл. vx gwr nAA) 
→ A Ма ри ја … оти де хит но у гор ски крај (Лк 1:39), Они ма што сје де на 
стра ни (цсл. vx strany) → у обла сти (Мт 4:16).

4.8. По зна то је да је Вук не ра до упо тре бља вао сло же ни це. Оне ко је на‑
ла зи мо код ње га, сре ће мо и у С. (ако од го ва ра ју зна чењ ски), али има и не ких 
ко јих не ма у Ву ко вом пре во ду: ми ро тво рац, код Ву ка ко ји мир гра де (Мт 
5:9), пр во све ште ник, код Ву ка по гла вар све ште нич ки (Јев 4:15), чо вје ко у би-
ца, код Ву ка крв ник људ ски (Јв 8:44), чо вје ко љу би во (по сту па ју ћи), код Ву ка 
др жа ше их ли је по (ДА 27:3), ми ло ср ђе, код Ву ка ср дач на ми лост (Кол 3:12), 
ду го тр пе љи вост, код Ву ка тр пље ње (И.).

5. Ана ли за два ју пре во да Но вог за вје та по ка за ла је да се Ко ми си ја Све‑
тог Си но да др жа ла Ву ко вог пре во да у ве ли кој ме ри. За др жа ла је, пре све га, 
уз ви ше ни би блиј ски стил и ри там ње го вог ка зи ва ња. Тру ди ла се да за др жи 
и ње го ву лек си ку где год је то би ло мо гу ће. Ин тер ве ни са ла је, пре све га, 
он да ка да је пре вод сма тра ла не тач ним или дво сми сле ним. По ред то га, за‑
ме њи ва ла је лек се ме ко је су са вре ме ном чи та о цу по ста ле те шко ра зу мљи ве 
или са свим не ра зу мљи ве, као што су по кра јин ске и ар ха ич не ре чи. Лек се ме 
ко је има ју ди ја ле кат ски фо нет ски лик за ме ње не су књи жев ном фор мом. 
Про ме ње не су и лек се ме ко је де лу ју су ви ше на род ски, упро шће но, ко је при‑
па да ју раз го вор ном је зи ку и ни жем сти лу. Не при стој не и гру бе ре чи за ме ње‑
не су при ме ре ни јим. Ка да се уз ове, лек сич ке про ме не узму у об зир и не ка 
мор фо ло шка и син так сич ка пре пра вља ња, ја сно је да се не ра ди о до пу ни 
Ву ко вог пре во да већ о но вом пре во ду, ко ји је за др жао дух Ву ко ве ре фор ме. 
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СКРАЋЕНИЦЕ

ДА: Дјела апостолска
Еф: Посланица Св. апостола Павла Ефесцима
Јак: Саборна посланица Јаковљева
Јв: Свето јеванђеље од Јована
Јев: Посланица Св. апостола Павла Јеврејима
Јуд: Саборна посланица Јудина
Кол: Посланица Св. апостола Павла Колошанима
Кор: Посланица Св. апостола Павла Коринћанима
Лк: Свето јеванђеље од Луке
Мк: Свето јеванђеље од Марка
Мт: Свето јеванђеље од Матеја
ОЈ: Откривење Јованово
Петр: Саборна посланица Петрова
ПЈ: Саборна посланица Јованова
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Рада Стийович 

О ЛЕКСИКЕ В „НОВОМ ЗАВЕТЕ” В ПЕРЕВОДЕ
СВЯЩЕННОГО СИНОДА СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПЕРЕВОДОМ ВУКА КАРАДЖИЧА

Р е з ю м е

В настоящей работе рассматривается лексический состав перевода „Нового Завета”, 
выполненного Вуком Караджичем, в сопоставлении с синодальным переводом Сербской 
Православной Церкви. Автор указывает на изменения, внесенные Комиссией Святого Сино‑
да в лексический состав перевода.

В ходе анализа установлено, что были заменены прежде всего те лексемы, которые 
современному читателю стали трудны для понимания или совсем непонятны. Это слова, 
характерные для определенных областей, такие как тја „све, чак” (даже), ијед „отров” (яд), 
басамаци „степенице” (лестница), исе „део, удео” (участие). Лексемы диалектной фонетиче‑
ской формы заменены литературными (пошљедњи преобразован в посљедњи, на пошљетку 
– в на посљетку). Отдельные лексемы носят архаический характер: стражити „бити будан” 
(быть бдительным, не спать), заћи „залутати” (заблудиться), огледати „осмотрити” (осмо‑
треть). Некоторые слова воспринимаются как непристойные или грубые и поэтому заменены 
более нейтральными: курва, курвар – на блудница, блудник. Также подверглись замене лексе‑
мы с ярко выраженным просторечным оттенком, относящиеся к более низкому разговорному 
стилю: бадава сте добили : на дар сте добили. 

Церковнославянская лексика, использованная Вуком, в большей степени и сегодня 
употребляется в повседневном общении, также она осталась и в переводе Синода. Те лексемы, 
которые Вук использовал под влиянием церковнославянского языка, но которых нет в совре‑
менном сербском языке, в переводе Синода заменены лексемами, известными современному 
читателю: вместо слов образ, бријег, скленица, дажд употреблены лик, обала, посуда, киша. 

Анализ показал, что Комиссия Святого Синода сделала новый перевод, придерживаясь 
в значительной степени перевода Вука Караджича и стремясь при этом сделать лексический 
состав более современным, придав некоторым словам более конкретный и точный переводный 
смысл. 
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