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Ре ли гиј ски стил као пред мет те о лин гви стич ких про у ча ва ња

Ивана Кнежевић

Сажетак: У овом ра ду па жња се по кла ња по тре би да се као по се бан функ ци о нал ни стил 
из дво ји ре ли гиј ски стил што про ис ти че из ње го ве екс тра лин гви стич ке осно ве, од но сно 
по сто ја ња ре ли ги је као об ли ка дру штве не све сти. По себ но се из два ја ју ста во ви и ана ли-
за ре ли гиј ског сти ла у ра до ви ма ре ле вант них ауто ра по Бу га јо вој, ру ском лин гви сти и 
ука зу је на нео п ход ност ис тра жи ва ња и про у ча ва ња је зич ких сред ста ва у срп ском је зи-
ку у ве зи са по ме ну тим сти лом.   

Кључне речи: функ ци о нал на сти ли сти ка, те о ло шка ли те ра ту ра, ре ли гиј ски стил, цр кве-
ни стил, под сти ло ви, стил ске фи гу ре, гра ма тич ке осо бе но сти, син так са, лек си ка, ор то-
гра фи ја

Про бле ма ти ка пре во ђе ња те о ло шке ли те ра ту ре и ли те ра ту ре из обла сти пра во-
слав не ду хов но сти спа да у ред сла би је ис пи та них под руч ја тра дук то ло ги је. У ње-
ном окви ру мо же се са гле да ти чи тав низ пи та ња лин гви сти ке и по е ти ке пре во ђе-
ња, чи ја спе ци фич ност из ви ре из спе ци фич но сти при ро де са мих тек сто ва ко ји су 
пред мет ана ли зе, а ко ји по се ду ју ка рак те ри сти ке ка ко ин фор ма тив не, та ко и умет-
нич ке про зе. Оту да при ли ком њи хо вог тран спо но ва ња тре ба во ди ти ра чу на не са-
мо о пре ци зном ре про ду ко ва њу са др жа ја ори ги на ла, од но сно о ин фор ма ци о ној 
аде кват но сти, не го и о оства ри ва њу стил ске аде кват но сти, уз из на ла же ње ре ше ња 
јед на ко вред них у есте тич ком сми слу као и она ко ја на ла зи мо у из вор ном тек сту. 

При ли ком пре во ђе ња тек сто ва, пре во ди лац тре ба да рас по ла же свим зна њи ма 
ко ја су ну жна за це ло ви ту ин тер пре та ци ју из вор ни ка, а у ко ја по ред ком пе тен ци-
је ра зних ко до ва (вер бал ног, гла сов ног, гра фо ло шког, кул тур ног, ко да спе ци фич ног 
умет нич ког де ла и дру гих), спо соб но сти тек сту ал не и умет нич ке ин тер пре та ци је, 
ван је зич ког и ван ко дов ног зна ња о ре фе рен ци јал ној ствар но сти, спа да и спо соб ност 
уоча ва ња сти ла (Hle bec, 1989: 17). Под сти лом Бо рис Хле бец под ра зу ме ва „екс пре сив-
ни из бор лек се ма и гра ма тич ких ка те го ри ја ко ји ин фор ми ше о по ши ља о цу, ње го вом 
ста ву пре ма при ма о цу, пре ма стра ној и до ма ћој кул ту ри, пре ма вре ме ну или те ми“ 
(1989: 18). Опре де ље ње за од ре ђе на је зич ка сред ства вр ши се на осно ву из бо ра од ви-
ше је зич ких сред ста ва за исту, не про ме ње ну при мар ну ин тен ци ју, па је у том сми слу 
стил до пун ска ин фор ма ци ја ко ја не ме ња основ ни са др жај по ру ке (1989: 43). 

У на уч ној ли те ра ту ри ко ја се ба ви про бле ми ма сти ли сти ке, по след њих го ди на 
из но ва се по сма тра ју про бле ми у ве зи са по де лом функ ци о нал них сти ло ва. Раз вој 
функ ци о нал не сти ли сти ке био је у по чет ку ве зан за екс тра лин гви стич ке фак то ре. 
Ови фак то ри ути чу на из бор и осо бе но сти функ ци о ни са ња је зич ких сред ста ва у 
од ре ђе ној сфе ри оп ште ња. Мно ги ис тра жи ва чи при хва та ју ове екс тра лин гви стич-
ке фак то ре као основ не у по де ли функ ци о нал них сти ло ва, а по себ но ка да је реч о 
сфе ри дру штве не све сти, као што су на у ка, пра во, по ли ти ка, умет ност, ре ли ги ја. У 
скла ду са овим, из два ја ју се нај че шће сле де ћи функ ци о нал ни сти ло ви: на уч ни, зва-
нич но-по слов ни, пу бли ци стич ки, умет нич ки и раз го вор ни. Ме ђу тим, пред ла же се 
да се као за себ ни одво је је зик ре кла ме и ре ли гиј ски стил. 

Православни богословски факултет, Београд
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Ре ли гиј ским сти лом ба вио се ма ли број лин гви ста, ме ђу ко ји ма се по себ но ис-
ти че Бу га јо ва, ру ски лин гви ста. Она на во ди ми шље ње С. Г. Ма ка ро ве пре ма ко јој 
се ре ли гиј ски стил објек тив но мо же из дво ји ти као за се бан. Ово по ри сти че из ње-
го ве екс тра лин гви стич ке осно ве, од но сно ре ли ги је као јед не од фор ми дру штве не 
све сти. По сто ја ње овог сти ла или стил ског ком плек са не до во ди се у сум њу. Он на 
не ки на чин пред ста вља за тво ре ни си стем, и по сто ји и у пи сме ном и усме ном је зич-
ком ко ду. Ме ђу тим, тра ди ци о нал на сти ли сти ка га из иде о ло шких раз ло га ни ка да 
ни је укљу чи ла у си стем функ ци о нал них сти ло ва (Бу га е ва, 2005: 3–11).

По сто ји ве ли ки број си но ни ма ка да је тер мин ре ли гиј ски стил у пи та њу: ре-
ли гиј ско-про по вед ни, цр кве но-ре ли гиј ски, цр кве но-про по вед ни, цр кве но-би блиј-
ски, бо го слу жбе ни, ли тур гиј ски, са крал ни и дру ги. Ова по ја ва ја сно све до чи да још 
увек не по сто ји је дан уста но вље ни и оп ште при хва ће ни тер мин, а не по сто ји ни за-
до во ља ва ју ћи опис овог стил ског ком плек са. Је дан од на ве де них си но ним них на-
зи ва за овај осо бе ни стил, тер мин ре ли гиј ско-про по вед ни стил, ни је од го ва ра ју ћи, 
сма тра Бу га јо ва. Пр во, ја сно је да је про по вед са мо је дан од жан ро ва ово га стил ског 
ком плек са, у ко је се још убра ја ју и по у ка, по сла ни це, жи ти ја и др. Осим то га, ни у 
на зи ве оста лих сти ло ва не ула зе њи ма пред ста вље ни жан ро ви (на при мер но вин-
ско-ре пор та жни и сл). Дру го, про по вед је жа нр ко ји по сто ји у хри шћан ској ре ли-
ги ји, али не и у исла му, хин ду и зму, итд. На зив бо го слу жбе ни и ли тур гиј ски стил 
та ко ђе ни су аде кват ни. Пре све га, ли тур ги ја је по ред кр ште ња, вен ча ња и др, са мо 
јед на од цр кве них слу жби. Ме ђу тим, ово ни је до бар ар гу мент, јер се тер мин ли тур-
гиј ски не од но си са мо на ли тур ги ју, не го и на сва бо го слу же ња Цр кве. По ред то га, 
бо го слу же ње се у Ру ској Пра во слав ној Цр кви од ви ја на цр кве но сло вен ском је зи ку. 
Из на ве де них раз ло га, Бу га јо ва сма тра да је је ди но при хва тљив тер мин ре ли гиј ски 
стил, а при ме њен на пра во сла вље — цр кве ни стил. 

Цр кве ни стил је, пре ма де фи ни ци ји, функ ци о нал ни стил, ко ји се ја вља у цр-
кве ној сфе ри, и на ла зи мо га у тек сто ви ма у пи сме ној и усме ној фор ми. Ови тек-
сто ви од ли ку ју се спе ци фич ном се лек ци јом и ди стри бу ци јом је зич ких сред ста ва. 

У окви ру цр кве ног сти ла Бу га јо ва по себ но из два ја сле де ће под сти ло ве: 
1. цр кве но-бо го слу жбе ни (бо го слу жбе ни),
2. бо го слов ско-на уч ни (дог мат ски; ма да је сва ка ко бо љи тер мин те о ло шки под стил, јер 

је дог ма ти ка са мо јед на од број них те о ло шких ди сиц пли на),
3. хим но граф ски, 
4. про по вед нич ки,
5. ди дат ктич ки (по уч ни). 

Бо го слу жбе ни под стил пред ста вљен је књи га ма ка ко што су Би бли ја, Цвет ни 
и По сни Три од, Ок то их, Ча со слов, слу жеб ник, Ми неј, Ир мо ло ги ја, Ан то ло ги ја, Ти-
пик, мо ли тве ник, ака тист ник, и треб ник.

Бо го слов ско-на уч ни, од но сно те о ло шки, под стил на ла зи мо у де ли ма цр кве них 
ота ца и учи те ља у ко ји ма су из ло же ни дог ма ти хри шћан ске ве ре. Основ ни жан ро-
ви су: по ле ми ка, ту ма че ња, трак тат. Ме ђу тим, ов де би смо до да ли да у ра до ви ма ко-
ји при па да ју овом сти лу ни су из ло же ни са мо дог ма ти, не го сви аспек ти те о ло ги је. 
Да ље, ни су са мо оци и учи те љи Цр кве пи са ли овим сти лом, већ га на ла зи мо и у де-
ли ма са вре ме них те о ло га. По ред то га, из о ста вље ни су са вре ме ни жан ро ви, као мо-
но гра фи је, сту ди је, рас пра ве, ди сер та ци је, пре глед ни члан ци, уџ бе ни ци...

Хим но граф ски под стил пред ста вљен је сле де ћим жан ро ви ма: ака тист, тро пар, 
кон дак, икос, сти хи ра и ка нон. У хим но гра фи ји се осе ћа сна жан ути цај дог ма ти ке. 
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Под стил про по ве ди на ла зи се у жан ро ви ма као што су сло во, од но сно реч упу-
ће на па стви, бе се да (оми ли ја), по у ка, го вор.

Ди дак тич ки под стил са чи ња ва ју жан ро ви: ка ти хе за, ду хов ни раз го вор, пи сма 
ду хов ној де ци.

Као нај и стак ну ти је обе леж је ре ли гиј ског је зи ка Кри стал из два ја ње го ву хе те-
ро ге ност, ко ја про ис ти че из по сто ја ња ве ли ког бро ја ак тив но сти ве за них за јав но 
и при ват но бо го слу же ње али и уче шће ре ли ги је у свим аспек ти ма сва ко дне вог жи-
во та и ми шље ња. Он из два ја не ко ли ко ова квих „ва ри је те та“ ре ли гиј ског је зи ка или 
под сти ло ва, у сми слу ко ји на ла зи мо код Бу га јо ве. Они су сле де ћи:

1) Ли тур гиј ске фор ме, го вор не и пе ва не, ко је из во де по је дин ци и уни со но, као мо но лог 
или ди ја лог; у њих се убра ја ју ин во ка ци је (при зи ва ње Бо га), мол бе, док со ло ги је (бла-
го да ре ња), ин тер це си је или за ступ нич ке мо ли тве (in ter ces sio), за хвал ни це, ро за ри је, 
ли та ни је, про ки ме ни, хим не, псал ми и сла во по ји.

2) Про по ве ди, од фор мал но на пи са не бе се де до спон та них мо но ло га или чак ди ја ло га 
(кад па ства од го ва ра).

3) Ри ту ал не фор ме у ве зи са кул тур ним и дру штве ним оби ча ји ма (нпр: кр ште ња, са хра-
не, вен ча ња, ис по вест, по ме ни, да ва ње за ве та и за кле тви, бла го си ља ње љу ди, пред ме-
та и ме ста, и др.)

4) Шти ва из све ште них књи га на из вор ном је зи ку или у пре во ду, са раз ли чи тим сте пе-
ном до слов но сти, фор мал но сти и мо дер ни за ци је; ови тек сто ви са ми са др же раз не ва-
ри је те те, као на при мер па ра бо ле, псал ми, исто риј ске при че, апо ка лип тич ки опи си, 
по е зи ја и па ра докс.

5) Док три нар ни ста во ви из ло же ни у зва нич ним ка нон ским до ку мен ти ма, сим бо ли ма 
ве ре, вер ским про пи си ма, пам фле ти ма, по у ка ма, ка те хи зи си ма; са овим је у те сној 
ве зи и ди мен зи ја те о ло шког је зи ка ка ко га ту ма че те о ло зи, би бли сти и ре ли ги о ло зи.

6) Лич ни ис ка зи о ве ро ва њу, из ра жа ва ње иден ти те та и кон вер зи је (као што је гло со ла-
ли ја), ек ста тич ке мо ли тве, про ри ца ња, ора ку ле, све до че ња, и др. (Kri stal, 1996: 385)

Је зик цр кве ног сти ла има не ке осо бе но сти ко је га из два ја ју од оста лих сти ло ва, а 
ко је су у са гла сно сти са жи во том цр кве. Њи ме се из ра жа ва те о цен трич на је зич ка 
сли ка све та, и он се раз ли ку је од по слов ног, на уч ног, но вин ско-пу бли ци стич ког, 
умет нич ког и раз го вор ног сти ла. Нај бит ни ја осо би на цр кве ног сти ла, на во ди Бу-
га јо ва, је сте пре глед ност из ла га ња, а она прет по ста вља при ме ну по ре ђе ња, су прот-
ста вља ња, при ме ра и опи са. По што је по ре ђе ње из во ђе ње за кључ ка по ана ло ги ји, 
због то га ме ђу пред ме ти ма, по ја ва ма и до га ђа ји ма ко ји се по ре де тре ба да по сто ји 
слич ност не са мо по фор ми, већ и по су шти ни. Ова ква иде ал на по ре ђе ња на ла зи-
мо у про по ве ди ма Хри ста Спа си те ља. Су прот ста вља ње се ко ри сти ка ко би се про-
на шао нај бо љи из раз.

У цр кве ном сти лу по себ но је до ми нант на упо тре ба епи те та и стил ских фи гу-
ра. Из два ја ју се епи те ти ко ји су из ра зи то цр кве ног ка рак те ра, као што су: ми ло срд
ни Го спод, жи во твор на си ла мо ли тве, све ви де ће око, уски пут, те сна вра та, итд.

По себ но ме сто за у зи ма ју стил ске фи гу ре. Ме та фо ра је јед но од нај че шћих 
стил ских сред ста ва и на ла зи мо је у свим жан ро ви ма свих цр кве них под сти ло ва. 
При ме ри ме та фо ра су: пло до ви ве ре, си ја ње сла ве, итд. Але го ри ја се у Све том пи-
смо нај ви ше сре ће у по уч ним при ча ма (при ча Спа си те ља о же тви, о до бром па сти-
ру, о се ја чу и се ме ну, итд). Хи пер бо ла се ко ри сти ка ко би се де ло ва ло на чу ла и ма-
шту ве ру ју ћих (на при мер, он ни је био чо век, већ ан ђео у те лу). 

Од стил ских фи гу ра че сто се ко ри сти и пер со ни фи ка ци ја, ко је се по себ но по-
ја вљу је у ка но ни ма, ака ти сти ма и мо ли тва ма. Екс кла ма ци ја ма (ус кли ци ма) се по-
себ но из ра жа ва ју сна жне емо ци је и осе ћа ња. На при мер, „О, Пас хо ве ли ка и све-
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ште на, Хри сте! О, Му дро сти, и Ло го се Бо жи ји, и Си ло!“ Свр ха ре тор ског пи та ња 
је сте да скре не по себ ну па жњу слу ша ла ца и чи та ла ца, да их под стак не на раз ми-
шља ње, ка ко би оно што се на во ди по ста ло њи хо во соп стве но убе ђе ње. На при мер, 
у пр вој по сла ни ци апо сто ла Па вла Ко рин ћа ни ма, ка же се: „Ни сам ли ја апо стол? 
Ни сам ли ја ви део Ису са Хри ста, Го спо да на шег?“(1 Кор 9, 1)

Исто риј ска уза јам на ве за из ме ђу тек сто ва је сте јед на по себ на ка рак те ри сти ка 
цр кве ног сти ла, а ја вља се по себ но у очи глед ним и скри ве ним ци та ти ма из Би бли-
је и де ли ма све тих ота ца Цр кве. Де ло у ко ме се по ја вљу ју ова кви ци та ти до би ја ти-
ме по се бан зна чај јер је пот кре пље но ауто ри те ти ма. Уме сто пу не фор ме, ци та ти су 
мно го че шћи у сво јој ре ду ко ва ној фор ми. На и ме, на во ди се нај че шће са мо фраг-
мент из из вор ног тек ста ко ји се ло гич но укла па у основ ну струк ту ру тек ста. У том 
слу ча ју се ци тат не уво ди ре чи ма, већ се из два ја од оста лог тек ста зна ци ма на во да. 
Скри ве ни ци та ти не из два ја ју се на вод ни ци ма. На кра ју из ла га ња се, у том слу ча-
ју, у за гра ди на во ди из вор ни текст. У слу ча ју ка да се од по тен ци јал ног чи та о ца или 
слу ша о ца оче ку је да по зна је из вор, че сто не ће мо на ћи упу ћи ва ње на ње га. Та кви 
де ло ви се мо гу из во ји ти кур зи вом у пи са њу. 

Што се гра ма тич ких осо бе но сти ти че, Бу га јо ва из два ја: 1. гла гол ске име ни це са 
су фик си ма -ниј-, -ениј-; 2. по и ме ни че не рад не гла гол ске при де ве; 3. по и ме ни че не 
при де ве; 4. упо тре бу цр кве но сло вен ских фор ми во ка ти ва (Бу га е ва, 2005: 5–6). У срп-
ском је зи ку из дво ји ли би смо по и ме ни че не при де ве, нпр: мо ли те се за нас, не до стој
не, не тре ба осу ђи ва ти бли жње; а у жан ру ака ти ста ар ха ич не об ли ке во ка ти ва, нпр. 
Бо го ро ди це Ма ри је, све та бла же на Ксе ни јо, пре по доб на ма ти на ша Вар ва ро и сл.

На по љу син так се цр кве ни стил обе ле жен је из ме ње ним ре до сле дом ре чи у од-
но су на кон вен ци о нал ни. Та ко, на при мер, реч ко ја од ре ђу је сто ји иза ре чи на ко ју 
се од но си (крст ча сни, Цар ство Бо жи је). Ово да је ви со ки стил. Јед на од син так сич-
ких ка рак те ри сти ка је и че ста упо тре ба им пе ра тив них кон струк ци ја и оп та ти ва, на 
при мер Дај Бо же; Не дао Бог; По мо зи, Бо же; Нек вам је Бог у по мо ћи. Ме ђу тим, ова-
кве фра зе не ма ју ка рак тер ус кли ка, као што је то слу чај у дру гим обла сти ма.

Лек сич ке ка рак те ри сти ке цр кве ног сти ла по на ла зи ма Бу га је ве би ле би сле де ће:
1) упо тре ба гр ци за ма (апо стол, Псал тир, ли тур ги ја, прос фо ра);
2) кал ко ви с грч ког је зи ка (ду го тр пље ње, ду хо но сни, бо го у год ни);
3) ве ли ки број цр кве но сло ве ни за ма (бра ти ја, да ро хра нил ни ца);
4) по сто ја ње по себ них ре чи и из ра за ко ји су по зна ти са мо од ре ђе ном кру гу љу ди, у овом 

слу ча ју цр кве них љу ди (ју тар ња, ве чер ња, Хе ру ви ка);
5) упо тре ба не у трал них ре чи у пре но сном зна че њу (сми ре ње, по слу ша ње);
6) ре чи са из ме ње ним ко но та тив ним зна че њем (пре лест, про по вед).

По ја ва цр кве но сло ве ни за ма у срп ском је зи ку, пре ма ре чи ма Ксе ни је Кон ча ре вић, 
све до чи о не пре ки ну том кон ти ну и те ту ду хов но-цр кве не тра ди ци је, али је и од-
раз ин тер кул тур не раз ме не и ути ца ја ру ске тра ди ци је. Кон ча ре вић да ље на во ди и 
при ме ре ру си за ма у срп ском је зи ку ко ји при па да ју сфе ри пра во слав не ду хов но сти 
(ма ту шка, ба ћу шка, ју ро и див, лам па да, мир ја нин). Оно што још при вла чи па жњу 
је сте упо тре ба исто ри за ма и ар ха и за ма ве за них за ду хов ну и цр кве ну тра ди ци ју. 
Ма да има слу ча је ва да се у јед ном је зи ку лек се ма по на ша као исто ри зам, а у дру гом 
се ак тив но ко ри сти у реч ни ку (2006: 126). 

У обла сти ор то гра фи је, за па жа Бу га јо ва, по себ ну па жњу при вла чи упо тре ба ве-
ли ких сло ва, ко ја се не ко ри сте са мо у слу ча је ви ма у ко ји ма то на ла жу пра ви ла са-
вре ме не ор то гар фи је. Ве ли ким сло ви ма пи шу се не са мо лич на име на, већ и за јед-
нич ке име ни це ко је има ју са крал но зна че ње (Пре слав на Дје ва, Бог Све др жи тељ, Цр
ква), као и лич не за ме ни це у слу ча је ви ма ка да се од но се на Го спо да и Мај ку Бо жи ју. 
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Из из не тог се да за кљу чи ти да је на кра ју 20. и по чет ку 21. ве ка ре ли гиј ски (цр-
кве ни) стил по сте пе но за до био по зи ци ју са мо стал ног функ ци о нал ног сти ла и у 
пи сме ној и у усме ној фор ми, са по де лом на под сти ло ве, са соп стве ним си сте мом 
жан ро ва, чи ји се тек сто ви од ли ку ју спе ци фич ним лек сич ким, гра ма тич ким и син-
так сич ким осо бе но сти ма. У ра до ви ма Ксе ни је Кон ча ре вић на ла зи мо и тер мин са-
крал ни функ ци о нал но-стил ски ком плекс.

Ов де је из ло же на ана ли за ре ли гиј ског сти ла у обла сти ру ског је зи ка ко ју за-
сту па Бу га јо ва и, има ју ћи њу у ви ду, да ти су не ки ње го ви пан да ни у срп ском је зи ку. 
При ка за на су и раз ми шља ња на ову те му ис так ну тих лин гви ста не са мо са сло вен-
ског већ и са ан гло сак сон ског го вор ног под руч ја. Ме ђу тим, ве ру је мо, да су ово са-
мо пи о нир ски ра до ви и иде је о овом „но вом чла ну“ из гру пе функ ци о нал них сти-
ло ва. По сто ји по тре ба да се из вр ши озбиљ ни је ис тра жи ва ње и ана ли за ре ли гиј ског 
сти ла у ве зи са свим оним спе ци фич ним еле мен ти ма у срп ском је зи ку ко ји ма се он 
ди фе рен ци ра у од но су на дру ге сти ло ве. Те ме љи и под сти цај за ова ква да ља ис тра-
жи ва ња већ су по ста вље ни. 

This ar tic le de als with one of the ne wer is su es in the do main of the fun cti o nal styli stics, i. e. 
with the new mem ber in this gro up — re li gi o us style, church style or sac ral fun cti o nal-styli stic 
com plex, as dif e rent lin gu ists tend to na me it. It has been re cently sug ge sted to in tro du ce and 
analyze it, sin ce re li gion has al so been one of the forms of so cial con sci o u sness. 
 Fol lo wing the stu di es of the Rus sian lin gu ist, Bu ga e va, we ha ve li sted so me of the cha rac te-
ri stics of the lan gu a ge that has been used in the church and in sci en ti fic the o lo gi cal wri tings. 
The re li gi o us style is con si de red a clo sed system exi sting in both writ ten and oral lan gu a ge co-
de, and as such it has so me di stin gu is ha ble lan gu a ge cha rac te ri stics con si de ring syntax, gram-
mar, le xis, ort ho graphy, etc.
 We ha ve tried to stress the im por tan ce of furt her and mo re de ta i led analysis of the cha rac te-
ri stic of Ser bian lan gu a ge in this part of its so cial ro le. It is ne ces sary not only in the o re ti cal but 
it wo uld al so ha ve its prac ti cal im pact, sin ce in the pro cess of tran sla tion of sci en ti fic the o lo gi cal 
and church texts not only the ir con text but al so its styli stics va lue sho uld be pro perly tran sfer red.
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