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БИ БЛИЈ СКИ ИЗ РАЗ СИН ЧОВ(Ј)ЕЧ(И)ЈИ  
ИЗ УГЛА СРП СКЕ ОПИ СНЕ ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈЕ*

У ра ду се ана ли зи ра лек сич ко зна че ње би блиј ског из ра за син чов(ј)еч(и)ји у ци љу 
тра же ња аде кват ног на чи на за ње го во пред ста вља ње у опи сном (де скрип тив ном) реч ни-
ку срп ског је зи ка. Узи ма ју ћи у об зир зна че ња и кон тек сте у ко ји ма се из раз упо тре бља ва, 
за тим ње го ву об ра ду, пре све га у до ма ћим лек си ко граф ским де ли ма, у ра ду је пред ста-
вљен је дан од мо гу ћих на чи на об ра де из ра за син чов(ј)еч(и)ји у реч ни ку срп ског је зи ка 
опи сног (де скрип тив ног) ти па. 

Кључ не ре чи: срп ски је зик, лек си ко гра фи ја, би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји, 
Све то пи смо, Исус Хри стос, реч ник.

This pa per analyzes the le xi cal me a ning of the Bi ble phra se sin čov(j)eč(i)ji ‘son of man’ 
in or der to se ek an ade qu a te way of pre sen ting it in the de scrip ti ve dic ti o nary of the Ser bian 
lan gu a ge. Ta king in to ac co unt the me a nings and con texts in which the phra se is used, then its 
le xi co grap hic pro ces sing, pri ma rily in do me stic le xi co grap hic works, this pa per pre sents one 
of the pos si ble ways of pro ces sing the Bi ble phra se sin čov(j)eč(i)ji in the de scrip ti ve type of 
dic ti o nary of the Ser bian lan gu a ge.

Keywords: Ser bian lan gu a ge, le xi co graphy, Bi ble phra se sin čov(j)eč(i)ji, Holy Bi ble, 
Je sus Christ, dic ti o nary.

1. УвОд. Би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји1 при па да оном лек сич ком сло ју 
срп ског је зи ка у ко јем су ре чи и из ра зи ве за ни за од ре ђе не спе ци јал не кон тек-
сте ко ји ма при па да ју и чи ји опис зна че ња у реч ни ку оп ште га ти па у об зир 
узи ма си стем пој мо ва ре ле ван тан за област у ко јој се та ква реч или из раз 
упо тре бља ва. Из раз син чов(ј)еч(и)ји по ти че, да кле, из би блиј ског кон тек ста 
и из ван ње га се не упо тре бља ва у срп ском је зи ку.2 У Би бли ји се овај из раз 
на ла зи у Ста ром и у Но вом за ве ту, у ко ји ма ре а ли зу је од ре ђе на лек сич ка зна-
че ња. По ред то га што ни је јед но зна чан, из раз се раз ли чи то пи ше у по гле ду 
упо тре бе ве ли ког сло ва у за ви сно сти од зна че ња и кон тек ста у ко јем се ко-
ри сти.3 У срп ском пра во слав ном бо го сло вљу нај по зна ти ји је но во за вет ни 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског је зи ка 
и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (бр. 178009), ко ји у це ли ни 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Пи са ње из ра за кур зи вом и ма лим сло ви ма у овом ра ду од но си се на сам пред мет ис тра-
жи ва ња, а не на кон крет ну је зич ку ре а ли за ци ју, ко ја се, у за ви сно сти од кон тек ста, у пи са ној 
ре чи пи ше ве ли ким или ма лим сло вом. 

2 За раз ли ку од не ких ре чи или из ра за ко ји по ти чу из Би бли је, а ко ји су, уз из ме ну при-
мар ног зна че ња, из ме ште ни из би блиј ског кон тек ста и по ста ли оп ште у по треб не лек сич ке 
је ди ни це (нпр. блуд ни син, фа ри сеј итд.), и ко је се у на у ци озна ча ва ју тер ми ном би бли зми (в. 
ТИХОНОв 2008: Би бле изм), би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји ни је под ле гао фра зе о ло ги за ци ји 
и у свим кон тек сти ма са чу вао је из вор ни би блиј ски са др жај. 

3 Ста ро за вет не лич но сти име но ва не син таг мом син чов(ј)еч(и)ји пи шу се ма лим по чет-
ним сло ви ма ’с’ и ’ч’ (в. нпр. син чо вјеч ји у Дан. 8, 17; Јез. 33, 7 итд.), док се у ис тој син таг ми 



кон текст у ко јем из раз син чов(ј)еч(и)ји упо тре бља ва сам Исус Хри стос у тре-
ћем ли цу он да ка да же ли да у раз го во ру са уче ни ци ма и на ро дом се бе спо-
ме не. У Ен ци кло пе ди ји пра во сла вља (ЕНц.ПРАвОсл.: син чо веч ји) де таљ но је 
об ја шње на но во за вет на упо тре ба из ра за син чов(ј)еч(и)ји, док су оста ла зна-
че ња са мо спо ме ну та у ве зи с пи та њем по ре кла из ра за. 

Реч је о из ра зу ко ји је на пр ви по глед, тј. у бу квал ном чи та њу кон тра дик-
то ран пре ма ње го вом си но ним ном из ра зу – Син Бож(и)ји. Док Хри стос го во ри 
да је син чов(ј)еч(и)ји, апо сто ли га, на при мер, осло вља ва ју дру гим име ни ма: 
учи те љу, ра ви, на став ни че, а на ро чи то о ње му го во ре као о Си ну Бо жи јем, 
Си ну Да ви до ву, Си ну Бо га Ви шње га итд. Та „кон тра дик тор ност” усло ви ла 
је пи та ње – због че га је Исус се бе звао та ко ка ко се на око сва ко дру ги мо гао 
на зва ти – ко јим се ба ве ег зе ге те још од вре ме на од ка да се ту ма чи Све то пи-
смо. Наш је за да так у овом ра ду фи ло ло шки, а то зна чи да, узи ма ју ћи у об зир 
упо тре бу син таг ме син чов(ј)еч(и)ји у би блиј ском тек сту на са вре ме ном срп ском 
је зи ку, као и те о ло шке ин тер пре та ци је ње го вог зна че ња и упо тре бе, ис тра жи мо 
лек си ко граф ске на чи не на ко је се из раз син чов(ј)еч(и)ји мо же об ра ди ти у 
са вре ме ном опи сном (де скрип тив ном) реч ни ку. Лек си ко граф ски при ступ у 
ра ду очи ту је се у ана ли зи лек сич ког зна че ња из ра за син чов(ј)еч(и)ји, као и 
у при ме ни те о риј ских зна ња о реч ни ци ма и об ра ди лек сич ких је ди ни ца. 
Сам фи ло ло шки при ступ огле да се, пре све га, у по тра зи за ва ља ним на чи ном 
лек си ко граф ске об ра де из ра за у реч ни ку опи сног (де скрип тив ног) ти па, у 
ко јем се, уз кон ци зну де фи ни ци ју зна че ња ре чи, да ју та ко ђе и по да ци о њи-
хо вим гра ма тич ким, ор то граф ским, сти ли стич ким и дру гим осо би на ма на 
је зи ку ко ји је пред мет опи са (в. дУбИчИНсКИ 2009: 133; шИмчУК 2003: 39).

2. ПРЕдмЕТ,мЕТОдИцИљИсТРАжИвАњА. Пред мет ра да је, да кле, је зич ка 
ана ли за би блиј ског из ра за син чов(ј)еч(и)ји из угла срп ске опи сне лек си ко гра-
фи је. Ме тод ра да под ра зу ме ва при ме ну те о ло шких и фи ло ло шких (гра ма тич-
ких, се ман тич ких, лек си ко граф ских) зна ња у ана ли зи кон крет ног лек сич ког 
ма те ри ја ла, ко ји се по сма тра као део реч ни ка са вре ме ног срп ског је зи ка. При-
мар ни из вор из ко јег су при ме ри цр пе ни и ана ли зи ра ни је сте Све то пи смо 
Ста ро га и Но во га за вје та у из да њу Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске пра-
во слав не цр кве (ур. епи скоп Бач ки Ири неј, 2018). Циљ ра да је да на осно ву 
ана ли зе упо тре бе син таг ме син чов(ј)еч(и)ји у би блиј ском тек сту на са вре-
ме ном срп ском књи жев ном је зи ку, као и те о ло шких ин тер пре та ци ја ње го вог 
зна че ња, ис тра жи мо лек си ко граф ске на чи не на ко је се из раз син чов(ј)еч(и)ји 
мо же об ра ди ти у са вре ме ном опи сном (де скрип тив ном) реч ни ку. 

Јед но од пр вих пи та ња ко је се у ве зи са лек си ко граф ском об ра дом мо же 
по ста ви ти је сте Да ли је би блиј ском из ра зу син чов(ј)еч(и)ји ме сто у са вре-
ме ном опи сном реч ни ку срп ског је зи ка? Сма тра мо да на ово пи та ње тре ба 
по тврд но од го во ри ти, јер је реч о из ра зу ко ји се, за и ста, у ве ли ком бро ју при-
ме ра упо тре бља ва у Све том пи сму, нај зна чај ни јој књи зи срп ске ду хов но сти 
и кул ту ре. У је ван ђе љи ма из раз син чов(ј)еч(и)ји има са свим од ре ђе но зна че ње 

у но во за вет ним књи га ма при дев чов(ј)еч(и)ји уз име ни цу син до след но пи ше ве ли ким сло вом 
„Син Чо вјеч ји” (в. нпр. Мт. 9, 6; 10, 23; Мк. 2, 10; 14, 21; Лк. 5, 24 итд.), с тим што и ту има од-
сту па ња, на при мер „Син чо вје чи ји” (Отк. 1, 13).
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и функ ци ју са мо и ме но ва ња Го спо да Ису са Хри ста, у ко ји ма се упо тре бља-
ва ви ше од 80 пу та, упо ре до са ње го вим се ман тич ким екви ва лен том си ном 
бож(и)јим, ко ји се, за раз ли ку од из ра за син чов(ј)еч(и)ји, бе ле жи у до ма ћим 
опи сним реч ни ци ма. Оста ла пи та ња ко ји ма ће мо се ба ви ти у овом ра ду ти-
чу се лек сич ког зна че ња из ра за син чов(ј)еч(и)ји и мо гу ћих на чи на ње го ве 
лек си ко граф ске об ра де. 

3.ПОглЕдУлИТЕРАТУРУИРЕчНИКЕ. От ка ко је Све тог пи сма и ње го вог 
ту ма че ња, би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји за о ку пља па жњу ис тра жи ва ча, 
пре свих те о ло га.4 Ме ђу тим, те о ло шки по глед на из раз син чов(ј)еч(и)ји 
бли ско је по ве зан са фи ло ло шким при сту пом, бу ду ћи да је реч о је зич ком 
ма те ри ја лу на ста лом при ли ком пре во ђе ња, где се с на ро чи том па жњом во-
ди ло ра чу на о то ме да се сми сао ори ги нал ног тек ста што вер ни је пре не се на 
је зик пре во да. Из раз син чов(ј)еч(и)ји пре во ђен је у Ста ром за ве ту на грч ки 
је зик у пре во ди ма Сеп ту а гин те и Те о до ти о на са је вреј ског / ара меј ског из во ра, 
с тим што дру га тра ди ци ја пре во да вер ни је пра ти из вор ни текст. То је раз лог 
због ко јег, пре ма не ким про у ча ва о ци ма, у ра но хри шћан ским из да њи ма у 
грч ком пре во ду Ста рог за ве та дру га вер зи ја по ти ску је пр ву (в. ТАТАлОвИћ 
2018: 5–6). Утвр ђе но је, та ко ђе, да у пре во ду Се дам де се то ри це на грч ки је зик 
из раз „син чов(ј)еч(и)ји” до би ја на гла шен ме си јан ски ка рак тер, што је у скла-
ду са хри сто ло шким раз во јем ме си јан ске иде је. У том ду ху ар хи ман дрит Ју-
стин за Си на Чо ве чи јег ка же сле де ће: „Спа си тељ је на ро чи то во лео да на зи ва 
се бе ме си јан ским на зи вом: Син чо веч ји (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου), чи ме је са из у-
зет ним на гла ском по све до ча вао ствар ност сво је чо ве чан ске при ро де. На то 
ука зу ју дир љи ве ре чи ње го ве: Ли си це има ју ја ме и пти це не бе ске гне зда, а 
Син чо веч ји не ма где гла ве за кло ни ти” (ПОПОвИћ 2004: 76). По ме нут ци тат 
из Је ван ђе ља по Ма те ју (Мт. 8, 20) је сте пр во по ја вљи ва ње овог из ра за у Но-
вом за ве ту. 

Ме ђу тим, по је ди ни про у ча ва о ци сма тра ју да се у чи та њу грч ких пре во да 
ма со рет ског тек ста, на ро чи то у хри шћан ском кон тек сту, не по сти же сми сао-
на ре ле вант ност, и то „због то га што се са др жи на Дан. 7 та ко осми шља ва по-
ве шћу о Ису су Хри сту да по ста је њен би тан, нео дво јив и са мо ра зу мљив део” 

4 У ра ду В. Та та ло ви ћа 2012 дат је пре глед раз во ја бо го слов ске ми сли о пој му син чов(ј)е-
ч(и)ји. Рас пра ву о овој те ми ау тор да је из хро но ло шке пер спек ти ве, раз ли ку ју ћи две ин тер пре-
та ци је овог из ра за у хри шћан ском све ту: 1) па три стич ка ин тер пре та ци ја, пре ма ко јој је син таг-
ма ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου схва та на као пре вас хо дан из раз људ ске при ро де Хри сто ве и као та ква 
по ста вља на у окви ре хри сто ло шких по ле ми ка и 2) тзв. мо дер не ин тер пре та ци је ко је на сто је да 
да ју од го вор на пи та ње на ко ји су на чин је ван ђе ља, и уоп ште, цр кве на је рар хи ја, тог, „са свим 
јед но став ног чо ве ка” = си на чо ве чи јег, пре тво ри ли у Ме си ју = Си на Чо ве чи јег, ко ме при па да 
сва власт на по след њем су ду? У на у ци су пре по зна тљи ва два прав ца од го во ра на ово пи та ње, 
од ко јих се а) пр ви на зи ва апо ка лип тич ко-ме си јан ски, у чи јој је ср жи „по ку шај об ја шње ња 
но во за вет ног Си на Чо ве чи јег по сто ја њем евен ту ал не апо ка лип тич ке тра ди ци је у ју да и зму, 
чи ји је епи цен тар пре ег зи стент на, не бе ска и ан тро по морф на лич ност са ко јом Исус На за ре ћа-
нин, сво јом или ту ђом од лу ком, би ва по и сто ве ћен” (ТАТАлОвИћ 2012: 22–23) и дру ги б) не ти-
ту лар но-иди о мат ски, ко ји сма тра да се од го ва ра ју ћа ара меј ска фра за, ко ја се код нас пре во ди 
из ра зом син чов(ј)еч(и)ји, од но си на го вор ни ка, чо ве ка уоп ште, те да Ису со ва упо тре ба ове 
фра зе ни је има ла ни ка кво спе ци јал но или ти ту ла р но зна че ње. Ци ти ра ни ау тор ис ти че да је 
срп ској те о ло шкој сре ди ни свој стве на вер ност тра ди ци о нал ном но во за вет ном чи та њу Дан 7, 
13, чи ме је очу ва но „ти ту лар но раз у ме ва ње” Си на Чо ве чи јег (в. ТАТАлОвИћ 2012: 27). 
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(ТАТАТлОвИћ 2017: 50). Уко ли ко се за не ма ре раз ли ке у при сту пу и ту ма че њу 
не бе ске пред ста ве на лик си ну чо ве чи јем, ко је по сто је у те о ло шкој (на ро чи-
то за пад ној) ли те ра ту ри, ка да је реч о из ра зу син чов(ј)еч(и)ји у сед мој гла ви 
Да ни ло ве књи ге, а ко је се углав ном за сни ва ју на при хва та њу или не при хва-
та њу ме си јан ског ка рак те ра ове лич но сти у из вор ном чи та њу, про у ча ва о ци 
би блиј ске про бле ма ти ке са гла сни су са тим да је хри шћан ска ин тер пре та-
ци ја си на чо ве чи јег у је ван ђе љи ма јед но, а не бе ска фи гу ра υἱὸς ἀνθρώπου, 
ко ја се са пра во слав ног хри шћан ског гле ди шта сма тра ме си јан ском, дру го. 
На ше пра во слав но бо го сло вље за сту па но во за вет но по и ма ње сед ме гла ве 
Да ни ло ве књи ге, где се по ја вљи ва ње Си на Чо ве чи јег ин тер пре ти ра као на-
ја ва до ла ска Ме си је (в. ТАТАлОвИћ 2012: 27).

Ка да је реч о по ре клу из ра за, нај ви ше су о то ме пи са ли не мач ки би бли-
сти, „сма тра ју ћи да је из раз Син Чо веч ји био одо ма ћен у пре хри шћан ско до ба, 
у је вреј ским апо ка лип тич ким спи си ма (Дан. 7, 14), у ко ји ма се ја вља као 
Бо гом од ре ђе ни чи ни лац спа се ња и су да” (ЕНц.ПРАвОсл.). Дру ги (у нај ве ћој 
ме ри бри тан ски) на уч ни ци пак сма тра ју да син чов(ј)еч(и)ји у сед мој гла ви 
књи ге про ро ка Да ни ла „под ра зу ме ва Изра иљ као кор по ра тив ну це ли ну” 
(ЕНц.ПРАвОсл.).5

У до ма ћим лек си ко граф ским из во ри ма из раз син чов(ј)еч(и)ји нај де таљ-
ни је је об ја шњен у Ен ци кло пе ди ји пра во сла вља (ЕНц.ПРАвОсл.). Та мо пи ше 
да из раз има ви ше зна че ња у Би бли ји, и да у Но вом за ве ту, с из у зет ком (Дап. 7, 
56) и ци ти ра ног Пс. 8, 4 у Је вр. 2, 6 и алу зи је на Дан. 7, 13 у Отк. 2, 13, из раз 
ко ри сти ис кљу чи во Исус Хри стос, као чо век кад го во ри о се би.

У Ве ли ком пра во слав ном ен ци кло пе диј ском бо го слов ском реч ни ку 
из раз син чов(ј)еч(и)ји опи сан је под од ред ни цом син бож ји, с тим што је у 
ње му да то са мо об ја шње ње но во за вет ног из ра за, а при дев чо веч ји до ве ден 
је у ве зу са чо ве чан ском, људ ском при ро дом: „Син Бож ји је на зван по свом 
Бо жан ству, по Бо жан ској при ро ди, по је дин ству сво ме са Бо гом Оцем, а Син 
Чо веч ји – по људ ско сти, по сво јој чо ве чан ској при ро ди, по је дин ству Ње го ве 
чо ве чан ске при ро де са на шом и Ње го вим по ни жа ва ју ћим ста њем, у ко јем је 
Он био ов де на зе мљи иа ко је, сва ка ко, ње го ва чо ве чан ска при ро да из над 
на ше, с об зи ром да је Он без гре шан” (РАКИћ2010: Син Бож ји).

5 По је ди ни ра до ви у це ло сти су по све ће ни те о ло шким ту ма че њем из ра за син чов(ј)еч(и)ји 
(в. нпр. vlaŠIć 1911; ТАТАлОвИћ 2012; 2017; 2018; reynolds 2018). Иа ко у ма со рет ском тек сту 
по сто је ва ри јан те овог из ра за (три је вреј ске и јед на ара меј ска у књи га ма Ста ро га за ве та), у 
на шем пре во ду оне су об је ди ње не јед ним из ра зом син чов(ј)еч(и)ји (в. ТАТАлОвИћ 2017: 49) (уп. 
и из раз у ста ри јим из да њи ма Све тог пи сма, нпр. Сынъ че ловҍческій (сТОйКОвИч(ъ) 1830 27), 
сынъ че ловҍческій (мАРіНКОвИчъ1841:30)). За ни мљи во је да се у кла сич ном грч ком тек сту Ста-
ро га и Но во га за ве та из раз упо тре бља ва са име нич ким чла ном и без ње га. На при мер, без чла на 
су сле де ћи при ме ри упо тре бе из ра за: у Књи зи про ро ка Је зе ки ља (у во ка ти ву) καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου 
(Ιεζ, 33, 7) или у Књи зи про ро ка Да ни ла: ὡς υἱὸς ἀνθρώπου (Δαν 7, 13) (в. СЗ), док се у Но вом 
за ве ту из раз упо тре бља ва са чла но ви ма (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου), нпр. ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (Μθ 
8, 20) (в. НЗ). Ина че, је зик Сеп ту а гин те ве о ма од сту па од нор ме кла сич ног грч ког и кој не, 
бу ду ћи да се ра ди о пре во ду са хе бреј ског и под ње го вим је ве ли ким ути ца јем. Ово ва жи и за 
је зик Но вог за ве та, ко ји се раз вио под ути ца јем Сеп ту а гин те и ју де о хе лен ске кул ту ре. На из-
ме нич но при су ство или од су ство чла на у син таг ми υἱὸς ἀνθρώπου мо же се при пи са ти тој вр сти 
је зич ке „не до след но сти”. За на ве де не по дат ке и по ја шње ња ве за на за грч ки текст Све тог пи сма 
за хва љу јем др Но е лу Пут ни ку, кла сич ном фи ло ло гу. 
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Ка да је реч о до ма ћим опи сним реч ни ци ма са вре ме ног срп ског („срп-
ско хр ват ског”) је зи ка, из раз син чов(ј)еч(и)ји у њи ма ни је по себ но из дво јен 
као „из раз” (ни ти под од ред ни цом син, ни ти под од ред ни цом чов(ј)еч(и)ји). 

У РМС под од ред ни цом син, у де лу члан ка где су из дво је ни из ра зи, 
не ма из ра за син чов(ј)еч(и)ји, али је из дво јен из раз бож ји (је ди но ро ђе ни, 
не бе ски) син, ко ји упу ћу је на при дев бож ји (изр.). У РСЈ под од ред ни цом син 
та ко ђе ни је из дво јен из раз син чо ве чи ји, већ са мо бож ји (је ди но ро ђе ни, не бе-
ски) син, уз ко ји сто ји де фи ни ци ја зна че ња „Исус Хри стос”. Под од ред ни цом 
чов(ј)еч(и)ји у два ма Ма ти чи ним реч ни ци ма при дев је опи сан као (пра ви) 
од но сни: „ко ји се од но си на чо ве ка (обич но као на би о ло шку вр сту) и на ње гов 
ор га ни зам: ~ зуб, ~ ход, ~ ру ко тво ри на.” 

У RJA ZU при дев чов(ј)еч(и)ји опи сан је под од ред ни цом čo vječ ji, где се 
уз пр во зна че ње ме ђу при ме ри ма на шао и је дан са из ра зом син чо вје чиј из 
Је ван ђе ља по Ма те ју:

čo vječ ji „II. Zna či: što čo vje ku, jed no mu ili svi ma, pri pa da na ko ji god na čin, što 
on ima, što je u ńega, što on či ni, što do la zi od ńega, što se ńemu či ni i slič no.
1. što pri pa da čo vje ku kao bi ću ko je se raz li ku je od bo ga, an đe la i ži vo ti ńa ne gle-
de ći na to je li muš ko ili žen sko, mla do ili sta ro. a) o če lja de tu i što se kao če lja de 
po miš lja: […] Jer će do ći sin čo vje čij u sla vi oca svo je ga. Vuk, Mat. 16, 2. Sav rod 
zvjerińa i pti ca i bu bi na i ri ba pripitomļava se i pri pi to mio se ro du čo vje či je mu. 
Vuk, Jak. 3, 7.“ 

Под од ред ни цом sin (2. f. b.) да то је и зна че ње име ни це син уз при дев 
чо вјеч ји:

sin 2. f. „po krš ćan skom vjer skom uče nju sin je dru ga bo žan ska oso ba“... b) „u sve zi 
s raz li či tim atri bu ti ma, ta ko je sin bož ji, je di no ro đe ni sin bož ji, čo vje čan ski, ļudski, 
očin“: ... I ta da će ugle da ti si na čo vje či je ga, gdje ide na obla ci ma (Vuk, Lu ka 21, 
27) ...“. 

Да ље, под зна че њем 2. i. да ти су при ме ри из књигa про ро ка Је зе ки ља 
и Да ни ла у ко ји ма је из раз син чов(ј)еч(и)ји упо тре бљен у зна че њу „чо век”: 

2. i. „isto što čo vjek“ b) „u sve zi s raz li či tim pri dje vi ma kao atri bu ti ma, ta ko sre ćan, 
ne sre ćan, muš ki, čo vječ ji, čo vje čan ski, ne sa zna ni (ne svi je sni), ljud ski, opak, krut 
... …Si ne čo vje či ji, ho će li oži vje ti ove ko sti? (Da ni čić [Jez. 37, 3]) … bb) u plur. … 
Jer je ma lo vjer nih me đu si no vi ma čo vje či jim. Da ni čić psal. 12, 1 …”. 

Ви ди мо, да кле, да у до ма ћим опи сним (де скрип тив ним) реч ни ци ма при-
ме ре би блиј ског из ра за син чов(ј)еч(и)ји на ла зи мо је ди но у RJA ZU. По гле дом 
у не ке од по зна ти јих опи сних реч ни ка дру гих сло вен ских је зи ка, ко ји при-
па да ју на ро ди ма бли ске ду хов но сти и кул ту ре схва ће них у је дин ству Sla via 
Ort ho do xa, уо ча ва мо да је из раз спо ра дич но об ра ђи ван. Ме ђу пре гле да ним 
реч ни ци ма6, де таљ ни је об ја шње ње из ра за на ла зи мо у реч ни ку бЕРКОв (2000), 

6 У бу гар ском опи сном реч ни ку (АНдРЕйчИН 1996) из дво јен је под од ред ни цом син из раз 
син чо ве че ски у зна че њу „Исус Хри стос”. Из раз је по но вљен и код при де ва чо ве че ски, са озна-
ком ко ја упу ћу је на име ни цу син где је и да то зна че ње из ра за. У опи сним реч ни ци ма ма ке дон ског 
књи жев ног је зи ка (в. КОНЕсКИб. 1986; КОНЕсКИК. 2011) син чо ве чи ји ни је за бе ле жен као из раз 
– ни ти под од ред ни цом син ни ти под од ред ни цом чо ве чи ји. У опи сном реч ни ку бе ло ру ског је-
зи ка (Тсбм) не ма из ра за сын ча ла вечы (од би блиј ских из ра за дат је са мо би бли зам блудны сын), 
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у ко јем је из раз сын че ло ве ческый из дво јен и опи сан у сле де ћим зна че њи ма, 
слич но опи су ко ји да је RJA ZU: 1) чо век: „книжн. высок. в Вет хом За ве те обо-
рот ча сто обо зна ча ет про сто че ло ве ка: „И со шел Го сподь по смо треть го род 
и башню, ко торые стро и ли сыны че ло ве че ские” (Быт., 11, 5 и др.)” и 2) Исус 
Хри стос: „В Но вом за ве те так называ ет себя Ии сус Хри стос: „Ибо Сын че-
ло ве че ский при шел взыскать и спа сти по гиб шее (Лк., 19,10)” итд. 

3. лЕКсИчКОЗНАчЕњЕ бИблИјсКОгИЗРАЗАсин чов(ј)еч(и)јиУсРПсКОмјЕЗИКУ. 
Би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји у Ста ром за ве ту ја вља се у про роч ким 
књи га ма. У књи зи про ро ка Је зе ки ља из раз је ви ше пу та упо тре бљен (в. нпр. 
Јез. 2, 1; 2, 3; 2, 6; 3, 1; 3, 3–4; 3, 10; 3, 17; 3, 25; 6, 2; 24, 16; 33, 7; 43, 7 итд.), 
увек у об ли ку во ка ти ва, при обра ћа њу Све ви шњег про ро ку Је зе ки љу, нпр.: 

И ре че ми: Си не чо вјеч ји, уста ни на но ге да го во рим с то бом (Јез. 2, 1); Си не 
чо вјеч ји, окре ни ли це сво је пре ма го ра ма Изра и ље ви јем, и про ро куј про тив 
њих (Јез. 6, 2); Си не чо вјеч ји, ево ја ћу ти узе ти же љу очи ју тво јих злом, али 
не ту жи ни пла чи, ни ти су за ро ни (Јез. 24, 16); И те бе, си не чо вјеч ји, те бе 
по ста вих стра жа рем до му Изра и ље ву; слу шај, да кле, ри јеч из мо јих уста и 
опо ми њи их од ме не (Јез. 33, 7); И ре че ми: Си не чо вјеч ји, ово је мје сто при је-
сто ла мо је га и мје сто сто па но гу мо јих гдје ћу на ста ви ти усред си но ва изра-
и ље ви јех до ви је ка (Јез. 43, 7) итд.

Зна че ње у ко јем је из раз упо тре бљен при обра ћа њу Го спо да про ро ку Је-
зе ки љу од го ва ра кон тек сту у ко јем се из раз ко ри сти у мно жин ском об ли ку 
за озна ча ва ње љу ди уоп ште, што по твр ђу ју и при ме ри на дру гим ме сти ма 
у Ста ром за ве ту: 

На сва ком мје сту, гдје жи ве си но ви чо вје чи ји, зви је ри пољ ске и пти це не бе ске 
дао је у ру ку тво ју и по ста вио те [Навуходоносоре] Го спо да рем свих, ти си 
гла ва злат на (Дан. 2, 38); Бла го сло ви те, си но ви чо вје чи ји, Го спо да; пој те и 
пре у зно си те Га у вје ко ве (Дан. 3, 83).

У истом зна че њу „при пад ник људ ског ро да, чо век” упо тре бљен је овај 
из раз у јед ни ни у Књи зи про ро ка Да ни ла: 

И до ђе и ста де гдје ја бе јах, и кад до ђе, ужа снух се и па дох ни чи це. И ре че ми: 
Ра зу ми, си не чо вјеч ји, јер се ти че кра ја вре ме на ово ви ђе ње (Дан. 8, 17). 

Ме ђу тим, у сед мој гла ви исте књи ге из раз син чов(ј)еч(и)ји упо тре бљен је 
у зна че њу не бе ске чо ве ко ли ке (ан тро по морф не) пред ста ве ко јом се на ја вљу је 
до ла зак Ме си је: 

Ви дјех у ноћ ном ви ђе њу и, гле, са обла ци ма не бе ским као да до ла за ше Син 
Чо вје чи ји и да сти же до Стар ца данâ и пред Ње га би при ве ден (Дан. 7, 13).

а слич но је по сту пље но та ко ђе у ака де миј ском опи сном реч ни ку укра јин ског је зи ка (АТс), где 
под од ред ни цом син ни је из дво јен из раз син людський, већ је об ра ђен са мо из раз бо жий син. 
У реч ни ку Д. Н. Уша ко ва (2000) би блиј ски из раз сын че ло ве ческый об ра ђен је као из раз у зна-
че њу име но ва ња Ису са Хри ста: „Сын че ло ве че ский (ре лиг.) – один из эпи те тов Ии су са Хри ста”, 
док, на дру гој стра ни, у по след њем об ја вље ном до пу ње ном из да њу Оже го вље вог реч ни ка (ред. 
Л. И. Сквор цов) овај из раз ни је за бе ле жен (уп. ОжЕгОв 201728). У ве ли ком опи сном реч ни ку 
ру ског је зи ка С. А. Ку зње цо ва (2014) би блиј ски из раз сын че ло ве ческый из дво јен је и де фи ни-
сан под од ред ни цом сын на исти на чин као у реч ни ку Уша ко ва: „Сын че ло ве че ский (один из 
эпи те тов Ии су са Хри ста)”. 
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У сле де ћем сти ху исти по јам ис ка зан је за ме ни цом: 
И да де Му се власт и част и цар ство, и сви на ро ди и пле ме на и је зи ци да Му 
слу же; власт Ње го ва је власт вјеч на, ко ја не ће про ћи, и цар ство Ње го во не ће 
се раз ру ши ти (Дан. 7, 14). 

Се ман тич ка раз ли ка у од но су на прет ход ну упо тре бу овог из ра за, у 7. 
гла ви књи ге про ро ка Да ни ла мар ки ра на је и пра во пи сним обе леж јем, бу ду ћи 
да су ов де оба кон сти ту ен та на пи са на ве ли ким по чет ним сло вом: „Син Чо-
вје чи ји“. Зна че ње из ра за син чов(ј)еч(и)ји у 7. гла ви књи ге про ро ка Да ни ла 
пред ста вља ва жно пи та ње, на ро чи то у хри сто ло шком раз во ју ме си јан ске 
иде је ко ја сво ју пу но ћу до би ја у Но вом за ве ту. Хри шћан ско по и ма ње по ме-
ну те ан тро по морф не пред ста ве озна че не из ра зом син чов(ј)еч(и)ји осми шља ва 
се по ве шћу о Ису су Хри сту ко ју су све ти Оци ту ма чи ли као про ро штво о 
Хри сто вим до ла сци ма: пр ви пут као пот пу ног чо ве ка, а дру ги пут као оно га 
чо ве ка ко ји је ви ђен ка ко до ла зи са обла ци ма не бе ским (в. ТАТАлОвИћ 2017: 50). 
О то ме вла ди ка Ни ко лај у Охрид ском про ло гу пи ше сле де ће: „Он [Данило] 
би под јед на ко ве сник Бо га жи вог и је ди ног и ви до ви ти от кри вач Тај ни Бож јих 
[…] Глав ни пред мет ње го вих про ри ца ња је сте Хри стос Го спод. Хри стос ће 
до ћи и сру ши ти идо ло по клон ство по свој зе мљи. […] Ве ли ки про рок Бож ји 
Да нил про ре као је и вре ме, тач но вре ме, до ла ска у свет Го спо да Ису са” (вЕ-
лИмИРОвИћ 2008: 945, у Бе се ди о Да ни лу про ро ку). Па ра ле лу од но сно алу зи ју 
на Да ни ло вог си на чов(ј)еч(и)јег на ла зи мо и у је ван ђељ ском тек сту:

И та да ће се по ка за ти знак Си на Чо вје чи је га на не бу; и та да ће про пла ка ти 
сва пле ме на на зе мљи; и угле да ће Си на Чо вје чи је га гдје до ла зи на обла ци ма 
не бе ским са си лом и сла вом ве ли ком (Мт. 24, 30), или у сле де ћем сти ху: Али ја 
[Исус Христос] вам ка жем: од са да ће те ви дје ти Си на Чо вје чи је га гдје сје ди 
с де сне стра не Си ле и до ла зи на обла ци ма не бе ским (Мт. 26, 64) итд. 

У Но вом за ве ту из раз син чов(ј)еч(и)ји, као што смо на по чет ку већ ис-
та кли, упо тре бљен је ви ше од осам де сет пу та7, при че му из раз до след но 
ко ри сти Исус Хри стос ка да го во ри о се би, нпр.: 

И при сту пив ши је дан књи жев ник ре че му: Учи те љу, ићи ћу за то бом куд год 
по ђеш. | Ре че му Исус: Ли си це има ју ја ме и пти це не бе ске гни је зда, а Син Чо-
вје чи ји не ма гдје гла ву за кло ни ти (Мт. 8, 19‒20); И ако ре че ко ри јеч про тив 
Си на Чо вје чи је га, опро сти ће му се; а ко ји ре че про тив Ду ха Све то га, не ће му 
се опро сти ти ни у ово ме ви је ку ни у бу ду ћем (Мт. 12, 32); Јер као што је Јо на 
био у утро би ки то вој три да на и три но ћи, та ко ће и Син Чо вје чи ји би ти у 
ср цу зе мље три да на и три но ћи (Мт. 12, 40); Јер ће до ћи Син Чо вје чи ји у сла ви 

7 У си ноп тич ким је ван ђе љи ма по ја вљи ва ња овог из ра за обич но се свр ста ва ју у три 
гру пе (в. Енц. пра восл.): 1) ис ка зи у ко ји ма Исус го во ри о сво јој са да шњој де лат но сти то ком 
сво је ово зе маљ ске слу жбе (нпр. Мт. 8, 20; 9, 6; 12, 32; 18, 11; Мк. 2, 10; 2, 28; Лк. 7, 34; 9, 56; 9, 
58; 19, 10), 2) ис ка зи у ко ји ма Исус го во ри о сво јем пред сто је ћем стра да њу и(ли) вас кр се њу 
(нпр. Мт. 12, 40; 17, 12; Мк. 8, 31; 9, 9; 14, 21 (2х); 14, 41; Лк. 5, 24; 9, 22; 17, 22; 22, 22; 22, 48 
итд.), као и 3) ис ка зи у ко ји ма го во ри о сво јој бу ду ћој де лат но сти као су ди је и спа си те ља о 
дру гом до ла ску (нпр. Мт. 13, 41‒42; 24, 44; 25, 13; 25, 31; 26, 64; Мк. 8, 38; 13, 26; 14, 62; Лк. 9, 
26; 12, 8; 22, 69 итд.). У Је ван ђе љу по Јо ва ну из раз „Син Чо вјеч ји” има ши ру упо тре бу, где до 
из ра жа ја до ла зе ис ка зи ко ји го во ре о уз ви ше њу Си на Чо ве чи је га, што има дво стру ку алу зи ју, 
на крст и на уз ви ше ње у сла ви (Јн. 3, 14; 8, 28; 12, 34) (в. ЕНц.ПРАвОсл.).
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Оца сво је га са ан ђе ли ма сво јим, и та да ће уз вра ти ти сва ко ме по дје ли ма ње-
го вим (Мт. 16, 27); Али ка жем вам да је Или ја већ до шао, и не по зна ше га, не го 
учи ни ше с њи ме што хтје до ше; та ко ће и Син Чо вје чи ји по стра да ти од њих 
(Мт. 17, 12); И по че их [ученике] учи ти да Син Чо вје чи ји тре ба мно го да по стра-
да, и да ће га од ба ци ти стар је ши не и пр во све ште ни ци и књи жев ни ци, и да ће 
га уби ти, и да ће по сли је три да на вас кр сну ти (Мк. 8, 31); Јер ко се по сти ди 
ме не и мо јих ри је чи у ро ду ово ме пре љу бо твор ном и гр је шном, и Син ће се Чо-
вје чи ји по сти дје ти ње га кад до ђе у сла ви Оца сво је га са све тим ан ђе ли ма (Мк. 
8, 38); Ево иде мо го ре у Је ру са лим, и Син Чо вје чи ји би ће пре дан пр во све ште-
ни ци ма и књи жев ни ци ма, и осу ди ће га на смрт, и пре да ће га не зна бо шци ма 
(Мк. 10, 33); Али да зна те да власт има Син Чо вје чи ји на зе мљи опра шта ти 
гри је хе, – ре че од у зе то ме: Те би го во рим, уста ни и узми одар свој и иди до му 
сво ме (Лк. 5, 24); Јер као што му ња си не с не ба, и оба сја све што је под не бом, 
та ко ће би ти и Син Чо вје чи ји у Дан свој (Лк. 17, 24); И као што Мој сеј по ди же 
зми ју у пу сти њи, та ко тре ба да се по диг не Син Чо вје чи ји (Јн. 3, 14); Тру ди те 
се не за је ло ко је про ла зи, не го за је ло ко је оста је за жи вот вјеч ни, ко је ће вам 
да ти Син Чо вје чи ји, јер ово га по твр ди Бог Отац (Јн. 6, 27) итд.

Из ван је ван ђе ља, у сед мој гла ви Де ла апо стол ских (Дап. 7, 56) из раз Син 
Чо вје чи ји ко ри сти ар хи ђа кон Сте фан да њи ме озна чи Го спо да Ису са Хри ста: 
И ре че: Ево, ви дим не бе са отво ре на и Си на Чо вје чи је га гдје сто ји с де сне 
стра не Бо гу. У По сла ни ци све тог апо сто ла Па вла Је вре ји ма (Је вр. 2, 6) на ла зи 
се ци тат из Пс. 8, 4: Не ко пак не гдје по свје до чи го во ре ћи: Шта је чо вјек да га 
се сје ћаш, или син чо вје чи ји да га по хо диш? У От кри ве њу све то га Јо ва на Бо-
го сло ва да та је алу зи ја на Дан. 7, 13, чи ме се и на овом ме сту син чов(ј)еч(и)ји 
из Да ни ло ве књи ге озна ча ва као на ја ва до ла ска ме си је Ису са Хри ста: И 
[видјех] усред се дам сви јећ ња ка Не ко га на лик на Си на чо вје чи је га, об у че на 
у ду гач ку ха љи ну, и опа са на по пр си ма по ја сом злат ним (Отк. 1, 13).

У Би бли ји се, уз из раз син чов(ј)еч(и)ји, ко ри сте и дру ги на зи ви за име-
но ва ње Ису са Хри ста, ме ђу ко ји ма је нај ра спро стра ње ни ји из раз син бож(и)ји. 
Дру ги члан Сим во ла ве ре за Си на Бо жи јег ка же да је од Оца ро ђен пре свих 
ве ко ва, ро ђен а не ство рен, јед но су шан са Оцем, кроз ко га је све по ста ло. У 
те о ло ги ји пре о вла ђу је ту ма че ње по ко јем се два из ра за у истом зна че њу у 
Но вом за ве ту упо тре бља ва ју са мо са том раз ли ком ко их упо тре бља ва и ко 
шта же ли њи ма да на гла си (в.ЕНц.ПРАвОсл.). Бу ду ћи да је Исус Хри стос пра-
ви Бог, пра ви Син Бо жи ји, апо сто ли и не ки дру ги су га на зи ва ли тим име ном. 
Али, с дру ге стра не, Исус је и чо век, што је же лео на ро чи то да ис так не на-
зи ва ју ћи се Си ном Чо ве чи јим, тј. чо ве ком. Од го вор на пи та ње за што је Исус 
се бе звао Си ном чо вје чим (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; Fi li us ho mi nis), тј. за што се 
Исус на звао чо ве ко вим си ном ка да је то исто сва ки дру ги чо век био, ар хи ман-
дрит Ју стин об ја шња ва ова ко: „Тре ба ло је да Он, ко ји је узео на Се бе да уни-
шти грех и спа се чо ве ка од смр ти, по ста не чо век, што је и по стао, да би грех 
био са тр вен чо ве ком и чо век се спа сао смр ти. Ло гос je ра ди то га по стао 
чо век, и Син Бож ји — Си ном чо веч јим, да би чо век, сје ди нив ши се са Си ном 
Бож јим и до бив ши уси но вље ње, по стао Си ном Бож јим“ (ПОПОвИћ 2004: 19). 
Ни је ли овом тврд њом ар хи ман дри та Ју сти на да је Ло гос по стао оте ло тво ре ним 
Си ном чо веч јим да то об ја шње ње зна че ња би блиј ског из ра за син чов(ј)еч(и)ји 
ко је при мар но на ла зи мо у Ста ром за ве ту: „при пад ник људ ског ро да, чо век 
уоп ште”? По сма тра но са ста но ви шта Хри сто вог але го рич ног го во ре ња, син 
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чов(ј)еч(и)ји има то зна че ње, али из угла са мог је ван ђе ља упу ће ног вер ни-
ци ма, син чов(ј)еч(и)ји је са мо и ме но ва ње Го спо да Ису са Хри ста. Ар хи ман-
дрит Ју стин у ду ху уче ња све тих ота ца об ја шња ва свр ху по ја вљи ва ња Си на 
Чо ве чи јег: „Да чо век ни је про пао, Син чо веч ји не би до шао. Бог Ло гос по-
ста де те ло да би кроз ње го во ова пло ће ње на ше те ло мо гло по сти ћи сје ди-
ње ње са Бо гом Ло го сом. Го спод наш Исус Хри стос ра ди то га је и до шао: да 
из ме ни, пре о бра зи, об но ви, пре са зда […] при ро ду, ову ду шу ко ја је услед 
пре сту па ис ква ре на стра сти ма” (ПОПОвИћ 2004: 23). 

За из раз син чов(ј)еч(и)ји ар хи ман дрит Ју стин на во ди и ово об ја шње ње, 
у ко јем се осве тља ва лек сич ко зна че ње са мог при де ва чо ве чи ји: „Бу ду ћи 
Си ном Бож јим, Он по ста де Си ном чо веч јим ова пло тив ши се од све те Де ве 
и не на пу стив ши лич но свој ство” (ПОПОвИћ 2004: 27). Пре ма овом ту ма че њу, 
при дев чов(ј)еч(и)ји има зна че ње по ре кла, по ти ца ња: „ко ји по ти че од чо ве ка”. 
Да је Го спод Исус Хри стос исти ни ти чо век „ви ди се и по то ме, што је у Еван-
ђе љу за бе ле же но да је Спа си тељ осам де сет и че ти ри пу та на звао се бе Си ном 
чо веч јим, што ни из бли за ни је слу чај са ма ко јим дру гим на зи вом ко ји је се би 
Го спод при пи си вао. […] Го спод Исус се на зи ва Си ном чо веч јим за то што је 
ро ђен од же не по те лу, ма да је као Ло гос — Бог” (ПОПОвИћ 2004: 77; 96). 

Ов де да та об ја шње ња ар хи ман дри та Ју сти на о сми слу из ра за син чов(ј)е-
ч(и)ји у Но вом за ве ту зна чај на су за раз у ме ва ње и ин тер пре ти ра ње кон цеп та 
син чов(ј)еч(и)ји,8 као и за лек сич ко зна че ње са мог из ра за. При ме ри из би блиј-
ског тек ста и те о ло шка по ја шње ња из ра за син чов(ј)еч(и)ји у до ма ћој бо го слов-
ској на у ци упу ћу ју на то да се мо же го во ри ти о два кон цеп ту ал на сми сла: 
1. син чо ве чи ји је ’чо век’ и 2. Син Чо ве чи ји је ’ме си ја’, али о три ма лек сич ким 
зна че њи ма ко ја се у реч ни ку мо гу по себ но из дво ји ти: 1. „људ ско би ће, чо век” 
(нпр. Јез. 43, 7), 2. „чо ве ко ли ка (ан тро по морф на) пред ста ва ко јом се на ја вљу-
је до ла зак Ме си је” (Дан. 7, 13) и 3. Исус Хри стос (Мт. 12, 40; 13, 41‒42; Дап. 
7, 56 итд.). Оба кон цеп ту ал на сми сла су ва жна и ме ђу соб но ис пре пле те на у 
се ман тич ком са др жа ју из ра за син чов(ј)еч(и)ји, што се нај бо ље уо ча ва у упо-
тре би из ра за за озна ча ва ње са мог Го спо да Ису са Хри ста, ко ји је исто вре ме но 
ме си ја (алу зи ја на Дан. 7, 13), али и људ ско би ће.

4. лЕКсИКОгРАфсКИПОсТУПАК(јЕдАНОдмОгУћИХНАчИНАОбРАдЕбИблИјсКОг
ИЗРАЗАсин чо в(ј)е ч(и) јиУОПИсНОм(дЕсКРИПТИвНОм)РЕчНИКУсАвРЕмЕНОгсРПсКОг
јЕЗИКА). Без об зи ра на то о ко јем оби му реч ни ка де скрип тив ног ти па је реч, 
тј. да ли се ра ди о јед но том ном или пак о ви ше том ном реч ни ку, са ма де фи-
ни ци ја зна че ња би блиј ског из ра за син чов(ј)еч(и)ји об ра ди ла би се пре ма по-
ступ ку ко ји се при ме њу је при лек си ко граф ској об ра ди из ра за у на шим нај-
зна чај ни јим реч ни ци ма срп ског је зи ка, као што су, нпр., РМС, РСА НУиРСЈ. 
Пре ма уста ље ном по ступ ку, би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји тре ба из дво ји ти 
и де фи ни са ти под име нич ком реч ју, тј. од ред ни цом син, у по себ ном одељ ку 
озна че ним скра ће ни цом изр.(ази). У за ви сно сти од оби ма реч ни ка, лек си ко граф 
би уз де фи ни ци ју зна че ња дао и јед ну или ви ше по твр да у при ме ри ма у ко ји-

8 Под кон цеп том ов де под ра зу ме ва мо сам те о ло шки по јам и ње го во спе ци јал но (тер-
ми но ло шко) зна че ње.
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ма се кон крет но зна че ње ре а ли зу је, или би пак из о ста вио на во ђе ње при ме ра 
као илу стра ци ју уко ли ко би се ра ди ло о ма њем оби му реч ни ка. 

Ана ли за лек сич ког зна че ња из ра за син чов(ј)еч(и)ји по ка за ла је да се у 
лек си ко граф ском опи су мо гу из дво ји ти три зна че ња овог из ра за, што ће мо 
пред ста ви ти на сле де ћи на чин: 

НАслОвРЕчНИчКОгчлАНКА, тј. ОдРЕдНИцА: син
ОдЕљАКРЕчНИчКОгчлАНКА: Изр(ази). син чов(ј)еч(и)ји библ.9 1. „људ ско 

би ће, чо век”. – И ре че ми: Си не чо вјеч ји, ово је мје сто при је сто ла мо је га и 
мје сто сто па но гу мо јих гдје ћу на ста ви ти усред си но ва изра и ље ви јех до ви-
је ка (Јез. 43, 7). Бла го сло ви те, си но ви чо вје чи ји, Го спо да; пој те и пре у зно си-
те Га у вје ко ве (Дан. 3, 83). Чи та ју ћи мо же те схва ти ти мо је по зна ва ње тај не 
Хри ста, ко ја у дру гим на ра шта ји ма ни је би ла об зна ње на си но ви ма чо вје чи-
јим, ка ко се са да Ду хом от кри ње го вим све тим апо сто ли ма и про ро ци ма (Еф 
3, 4–5) итд. 

2. (Син Чов(ј)еч(и)ји) (јд.)) „пре ма хри шћан ском уче њу не бе ска чо ве ко-
ли ка, ан тро по морф на пред ста ва бу ду ћег Ме си је”. – Ви дјех у ноћ ном ви ђе њу 
и, гле, са обла ци ма не бе ским као да до ла за ше Син Чо вје чи ји и да сти же до 
Стар ца данâ и пред Ње га би при ве ден. И да де Му се власт и част и цар ство, 
и сви на ро ди и пле ме на и је зи ци да Му слу же; власт Ње го ва је власт вјеч на, 
ко ја не ће про ћи, и цар ство Ње го во не ће се раз ру ши ти (Дан. 7, 13–14). 

3. (Син Чов(ј)еч(и)ји) (јд.)) „Исус Хри стос”; исп. Син Бож(и)ји. – Јер као 
што је Јо на био у утро би ки то вој три да на и три но ћи, та ко ће и Син Чо вје чи-
ји би ти у ср цу зе мље три да на и три но ћи (Мт. 12, 40). По сла ће Син Чо вје чи ји 
ан ђе ле сво је, и са бра ће из цар ства ње го ва све са бла зни и оне ко ји чи не бе за-
ко ње. / И ба ци ће их у пећ ог ње ну; он дје ће би ти плач и шкр гут зу ба (Мт. 13, 
41‒42). И ре че: Ево, ви дим не бе са отво ре на и Си на Чо вје чи је га гдје сто ји с 
де сне стра не Бо гу (Дап. 7, 56) итд.

Би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји тре ба ло би на ве сти и под при дев ском 
од ред ни цом чов(ј)еч(и)ји, ко ри сте ћи тзв. упу ћи вач ку де фи ни ци ју ко ја ће ко-
ри сни ка реч ни ка упу ти ти на од ред ни цу син, у чи јем је члан ку из раз опи сан. 
Има ју ћи у ви ду ду бљи те о ло шки сми сао са мог из ра за у ње го вом хри шћан-
ском по и ма њу, од но сно ње гов те о ло шки кон цепт о Ису су Хри сту као о Бож-
јем по сла ни ку, тј. ме си ји и чо ве ку исто вре ме но, лек сич ко зна че ње при де ва 
чов(ј)еч(и)ји има од но сно-при свој ну ком по нен ту у сво ме са др жа ју, бу ду ћи 
да се њи ме, по ред зна че ња на ко га се не што од но си, озна ча ва и при пад ност, 
од но сно по ти ца ње (по ре кло) не ко га: „ко ји се од но си на чо ве ка, ко ји је у ве зи са 
чо ве ком и ње го вом при ро дом, ко ји по ти че од чо ве ка“, нпр. Син Бо жи ји […] 
по ста де Си ном чо веч јим ова пло тив ши се од све те Де ве (ПОПОвИћ 2004: 27). 

5. ЗАКљУчАК. На осно ву ана ли зе упо тре бе из ра за син чов(ј)еч(и)ји у би-
блиј ском тек сту на са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку, као и уви да у 
те о ло шке ин тер пре та ци је ње го вог зна че ња, за кљу чу је мо да из раз за др жа ва 
при мар на би блиј ска зна че ња не за ви сно од то га да ли се ја вља у би блиј ском 

9 Ква ли фи ка тор библ. на ве ли смо као озна ку да је реч о из ра зу ко ји при мар но по ти че 
из Би бли је и ис кљу чи во се у би блиј ском кон тек сту упо тре бља ва. Пред ла же мо, та ко ђе, да се 
овај ква ли фи ка тор уве де у из ра ду опи сног реч ни ка срп ског је зи ка. 
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или не ком дру гом тек сту. Са ста но ви шта лек сич ког зна че ња и лек си ко гра фи-
је, у реч ни ку опи сног (де скрип тив ног) ти па мо гу се из дво ји ти три зна че ња 
овог из ра за: 1. „људ ско би ће, чо век”, 2. „чо ве ко ли ка (ан тро по морф на) пред-
ста ва ко ја на ја вљу је до ла зак Ме си је” и 3. Исус Хри стос. По ред из дво је них 
зна че ња, лек си ко граф ски опис у реч ни ку оп ште га ти па тре ба ло би да об у хва-
ти и дру ге је зич ке осо би не овог из ра за ко је се по ка зу ју ре ле вант ним за од ре-
ђе ње ње го вог лек сич ког зна че ња. Ана ли за је по ка за ла да се у за ви сно сти од 
лек сич ког са др жа ја из раз упо тре бља ва у јед ном или пак у оба гра ма тич ка 
бро ја. У зна че њу „при пад ник људ ског ро да, чо век” из раз се не рет ко упо тре-
бља ва и у мно жин ском об ли ку, нпр.: А Го спод си ђе да ви ди град и ку лу, што 
зи да ху си но ви чо вје чи ји (Пост. 11, 5), док се са мо у об ли ку јед ни не овај из раз 
упо тре бља ва у 7. гла ви књи ге про ро ка Да ни ла и у Но вом за ве ту. За тим, упо-
тре ба ве ли ког сло ва у пи са њу та ко ђе је усло вље на зна че њем из ра за, што се као 
по да так мо же на ве сти уз де фи ни ци ју зна че ња. Бу ду ћи да из раз при мар но 
при па да Би бли ји, упо тре ба од го ва ра ју ћег ква ли фи ка то ра („библ.”) уз лек-
си ко граф ску де фи ни ци ју бли же од ре ђу је функ ци о нал но стил ски ста тус ове 
лек сич ке је ди ни це. По ред при ме ра из Би бли је као при мар ног из во ра, при ме-
ри за лек си ко граф ску об ра ду мо гу се црп сти и из до ма ће те о ло шке ли те ра ту ре 
у ко јој се по ја шња ва зна че ње и упо тре ба из ра за син чов(ј)еч(и)ји. 
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Вла дан Йова но вич

БИ БЛЕЙСКОЕ ВЫРА ЖЕ НИЕ СИН ЧОВ(Ј)ЕЧ(И)ЈИ  
С ТОЧ КИ ЗРЕ НИЯ СЕРБ СКОЙ ТОЛ КО ВОЙ ЛЕК СИ КО ГРА ФИИ

Р е з ю м е 

Языко вой ана лиз би блейско го выра же ния син чов(ј)еч(и)ји про во дился в этой 
статье, чтобы найти спо соб его об ра бот ки в тол ко вом сло ва ре серб ско го языка. 
Би блейское выра же ние син чов(ј)еч(и)ји, на ходящее ся в кни гах Вет хо го и Но во го 
За ве тов, проч но связа но с би блейским кон тек стом, не за ви си мо от то го, бу дет ли это 
Би блия или любой текст, в ко то ром этов ыра же ние ис пользу ется. С точ ки зре ния 
струк туры, этот обо рот является ин ва ри антным, за исключе ни ем то го, что в од ном 
из зна че ний, ког да он упо ми на ется как «член че ло ве че ско го ро да, че ло век», он 
ис пользу ется и во мно же ствен ном чи сле. Ана лиз лек си че ско го зна че ния би блейско го 
выра же ния син чов(ј)еч(и)ји по ка зал, что в лек си ко гра фи че ском опи са нии мо жно 
выде лить три зна че ния: 1. «че ло век», 2. (ед.) «со гла сно хри сти ан ско му уче нию: 
ан тро по морф ное явле ние, объявляющее бу дущег о Мес сию» и 3. (ед.) «в Но вом 
За ве те так называ ет себя Ии сус Хри стос». При меры из би блейско го тек ста и бо го-
слов ские ин тер пре та ции обо ро та син чов(ј)еч(и)ји, ко торые мы на хо дим в оте че-
ствен ной бо го слов ской на у ке, од но вре мен но по слу жат и пер во и сточ ни ка ми для 
его лек си ко гра фи че ской об ра бот ки в сло ва ре тол ко во го ти па.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ (При мље но: 28. мар та 2019;
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја  при хва ће но: 17. ма ја 2019)
Vla dan.Jo va no vic @isj.sa nu.ac .rs 

96 ВЛА ДАН ЈО ВА НО ВИЋ




