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Сакрални језик у функцији уметничког изражавања

Снежана  Баук Вучковић

Сажетак: У ра ду се на при ме ру Мо ли тве с уми ље ни јем пре све тој вла ди чи ци на шој Бо
го ро ди ци Ди ми три ја Кан та ку зи на по ка зу је ка ко је срп ско сло вен ски, као бо го слу жбе ни, 
са крал ни је зик, мо гао би ти и сред ство са оп шта ва ња пре вас ход но умет нич ких по ру ка.

Кључ не ре чи: ста ро сло вен ски је зик, срп ско сло вен ски је зик, ви зан тиј ска по е ти ка, стил-
ске фи гу ре, сти ло ге ност, сти ле ма тич ност.

I. Са крал ни је зик као об ја ва и  це ре мо ни ја Све те књи ге. Узев ши за је зик пр вих би-
блиј ских пре во да је дан ге о граф ски пе ри фе ран сло вен ски ди ја ле кат, тач ни је, го вор 
ма ке дон ских Сло ве на из око ли не Со лу на, Кон стан тин (Ћи ри ло) и Ме то ди је су се 
на шли пред сло же ним за дат ком да је зи ком ко ји ни је имао прет ход ну пи са ну тра-
ди ци ју из ра зе сло же не пој мо ве и ми са о не обр те јед не са крал не са др жи не, а да при 
том исто вре ме но бу ду ра зу мљи ви слу ху сло вен ског на ро да ко ме су у ми си ју по шли. 

Ста ро сло вен ски, као пр ви сло вен ски пи са ни, од но сно књи жев ни је зик, био је 
пр вен стве но је зик ста ре сло вен ске бо го слу жбе не књи жев но сти, це ле у осно ви пре-
ве де не са грч ког је зи ка. Ста ро сло вен ска књи жев ност је у и по са др жа ју и по из ра-
зу пре ве де на ра но ви зан тиј ска књи жев ност, са ње ним основ ним кор пу сом би блиј-
ске ли те ра ту ре, про ши ре не хо ми ле тич ким (про по вед нич ким) и ли тур гиј ско-хим-
но граф ским жан ро ви ма. За цр кве ну Ви зан ти ју, Ви зан ти ју ми си је ста ро сло вен ски 
је зик је био онај мач ду хов ни ко јим је хри сти ја ни зи ран сло вен ски на род и трај но 
уве ден у њен кул тур ни и ци ви ли за циј ски круг. На став ши као пи са ни, нор ма ли зо-
ва ни, књи жев ни је зик, ста ро сло вен ски је опре де лио фор мал ну, гра ма тич ку, лек-
сич ку и сти ли стич ку стра ну цр кве но сло вен ског је зи ка.

На очу ва ње устрој ства ста ро сло вен ског је зи ка и тра ди ци је ста ро сло вен ске 
књи жев но сти кроз чи тав цр кве но сло вен ски пе ри од ути ца ла је јед на, по сво јој при-
ро ди иде о ло шка по ја ва, ко ја је у је зи ку на шла са мо сред ство свог уоб ли че ња. На и-
ме, до ми нан тан кул ту ро ло шки мо дел јед ног вре ме на од ра жен је и у ми сли о је зи ку. 
У пра во слав ном сло вен ском све ту ми сао о је зи ку ни је из и шла ван окви ра ви зан тиј-
ског кул тур ног и књи жев ног кру га — је зик је пре све га схва тан као це ре мо ни ја и об-
ја ва Све те Књи ге и ње ног ка но на. По ни кав ши под сво до ви ма ма на стир ских скрип-
то ри ја, тај се је зик вр ло спо ро осло ба ђао ка но нич но сти и сво је вр сне не по крет но сти 
про ис те кле из по тре бе да се очу ва је зик нај ста ри јих пре во да као ар хе тип ски обра-
зац ко јим је је ван ђељ ска исти на са оп шта ва на. Та ко је у це лом пра во слав ном кул-
тур ном аре а лу Sla via or to do xa по сто ја ла и је дин стве на ли те ра ту ра са очу ва ним хи је-
рар хиј ским ста блом ви зан тиј ских књи жев них жан ров ских вр ста, пи са на је дин стве-
ним, цр кве но сло вен ским књи жев ним је зи ком у ко ји су ре дак циј ске од ли ке по је ди-
них сло вен ских је зи ка про ди ра ле ве о ма спо ро, пр вен стве но у тек сто ви ма из ре ги-
стра та ко зва ног „ни жег сти ла“, не ме ња ју ћи осно ве ње го вог си стем ског устрој ства. 

II. Ка но нич ност и двој ство све тог и све тов ног. За раз у ме ва ње не пре ки ну тог 
тра ја ња цр кве но сло вен ског је зи ка и књи жев но сти, кроз чи тав сред њи век, и ду бо-
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ко до пред на ци о нал не епо хе, бит но је на гла си ти да су у сред њем ве ку ме ђу ства ри-
ма и по ја ва ма ус по ста вља ни дру га чи ји од но си и дру га чи је ми са о не ве зе не го што 
су да на шње: „То је мир но, чвр сто уте ме ље но до ба по сто ја не ве ре, ко је ни кад не гу-
би по ве ре ње у вред ност сво је кон цеп ци је исти не и мо рал них за ко на, ко је не зна за 
ин те лек ту ал но от пад ни штво и су ко бе са ве сти, ко је не же ли но во ни ти му је до са-
ди ло ста ро“ (Ха у зер 1966: 174). 

Двој ство све тог и све тов ног би ло је јед но од нај ва жних обе леж ја сред њо ве-
ков не иде о ло ги је. То се двој ство од ра зи ло и у књи жев но сти и је зи ку на ко ме је она 
пи са на. Ви шом, са крал ном, ауто ри та тив ном и по све ће ном сма тра на је са мо бо го-
слов ска књи жев ност, са сво јим хи ја рар хиј ски над ре ђе ним жан ро ви ма кон фе си о-
нал но-ли тур гиј ске, хим но граф ске, ха ги о граф ске и па не ги рич ке ли те ра ту ре. При-
сут на у це лом кул тур ном аре а лу Sla via ort ho do xa, ова на дет нич ка, цр кве но сло вен-
ска књи жев ност би ла је пи са на је зи ком ко ји је као ли тур гиј ски је зик са мим тим 
сма тран „ви шим“ и то ком да ље је зич ке исто ри је он је ево лу и рао у нај ма њој ме ри. 
Књи жев на де ла из ре ги стра тзв. „ни жег сти ла“ (апо кри фи, ле то пи си, хро ни ке, ро-
до сло ви, пу то пи си, све тов но-прав на, по слов на и сва ко днев на ко ре спо ден ци ја) пи-
са на су цр кве но сло вен ским је зи ком у ко ји су мно го из ра зи ти је про ди ра ле од ли ке 
жи вих сло вен ских на род них је зи ка. У њих су ове на род не је зич ке цр те до спе ва ле 
не као све сно хте ње и на сто ја ње не ке од ре ви зор ских шко ла, већ као „је зич ка ну-
жност“ и „гра ма тич ка ствар ност“ (Гриц кат 2004: 24–25). 

Ка но нич ност  је би ла основ ни по сту лат ви зан тиј ског схва та ња умет нич ке и 
ли те рар не де лат но сти. Она је под ра зу ме ва ла је не по љу ља но по ве ре ње у јед ном за-
у век да те кон цеп ци је исти не, те у сред њо ве ков ној књи жев ној де лат но сти пра ти-
мо го то во пот пу но од су ство све сти о ауто ру, о сме њи ва њу јед ног стил ског прав-
ца дру гим, или јед не нор ме дру гом (Хаф нер 2001: 18–19). Ме ђу тим, ре цеп ци ја ви-
зан тиј ске књи жев но сти код пра во слав них сло вен ских на ро да ни је под ра зу ме ва-
ла са мо про сто ме ха нич ко опо на ша ње ра но ви зан тиј ске по е ти ке, ње них по сту ла-
та и нор ми, сло же ног си сте ма зна ко ва и сим бо ла ко ји ма се сми сао скри вен у ре чи 
упра во том истом реч ју и об ја вљи вао. Про по вед нич ка ре то ри ка, жи тиј на књи жев-
ност, пе сни штво од про стих тро па ра до ака ти ста и ка но на, ли тур гиј ски мо ли тве ни 
жан ро ви — да кле,  све оно што су Сло ве ни при ми ли у пре во ди ма са грч ког је зи ка 
још из ки ри ло ме то ди јев ске епо хе, али и про ши ри ли ра дом соп стве них књи жев них 
цен та ра у XI II, XIV и XV ве ку — по ста ло је нео ту ђив, и ства ра лач ки део ста ре сло-
вен ске књи жев но сти. То ком це лог цр кве но сло вен ког пе ри о да не пре ки ну то тра је 
и ори ги нал но књи жев но ства ра ла штво ко је је у ви зан тиј ском по ет ском окви ру и 
мо де лу раз ви ло и свој вла сти ти, на ци о нал ни из раз (по ме ни мо са мо срп ску ха ги о-
граф ску, жи тиј ну књи жев ност).

III. Лу ча мра ком об у зе та. Мо ли тва с уми ље ни јем пре све тој вла ди чи ци на шој 
Бо го ро ди ци но во брд ског књи жев ни ка Ди ми три ја Кан та ку зи на, пи са на цр кве но-
сло вен ским је зи ком срп ске ре дак ци је по све му су де ћи по сле 1469. го ди не, на ста ла 
по нор ма ма и по сту ла ти ма ви зан тиј ског мо ли тве ног жан ра, стро го шћу свог фор-
мал ног устрој ства на ли ку је ви зан тиј ској фре сци. Ме ђу тим, је зик као ма те ри ја у 
ко јој је ова фре ска осли ка на по ка зу је да је цр кве но сло вен ски, иако са крал ни је зик, 
мо гао слу жи ти и као сред ство умет нич ког, па и мо дер ног им пре си о ни стич ког из-
ра жа ва ња по тре сне ту ге због по тав не лог бо жи јег ли ка у чо ве ку и муч не по дво је но-
сти уну тар чо ве ко ве лич но сти. 

Кроз 77 ка тре на, у 312 сти хо ва Кан та ку зин је пи сао мо ли тву Бо го ро ди ци спли-
ћу ћи је у двој не вен це стра ха и на де. Ово нај о бим ни је сти хо ва но де ло у ста рој срп-
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ској књи жев но сти при па да ти пу тзв. ис по вед не мо ли тве ко ја је би ла ве о ма рас про-
стра ње на у Ви зан ти ји и пра во слав ним сло вен ским зе мља ма. Бу ду ћи да је на ста ла 
по чвр стом фор мал ном обра сцу ви зан тиј ске по е ти ке, уста но вље ном још од вре-
ме на Је фре ма Си ри на и Јо ва на Зла то у стог, она ни је мо гла би ти са свим ори ги нал-
на. По ре ђе ње са ре ли ги о зним пе сма ма Ан дре ја Крит ског, Си ме о на Ме та фра ста и 
дру гих, от кри ва да је Кан та ку зин ове пе сме по дра жа вао, али их ипак ни је до след-
но пре пи си вао, од но сно пре во дио. На сто јав ши да се за др жи на оном што је оп шта 
од ли ка пред ло жа ка, Кан та ку зин се ства ра лач ки од но сио пре ма грч ким про то ти-
по ви ма, а срп ско сло вен ски је зик на ко ме је пи сао по ка зао се као до вољ но раз ви-
јен и со фи сти ци ран да ис пу ни сло же не стил ске зах те ве жан ров ски раз у ђе не ли те-
ра ту ре свог вре ме на.

На ма на овом ме сту ни је циљ да лин гво сти ли стич ком ана ли зом це ле Кан та-
ку зи но ве пе сме осве тли мо ње ну књи жев ну (умет нич ку) вред ност, већ да ука же мо 
на то ка ко је срп ско сло вен ски је зик мо гао би ти и сред ство пре вас ход но умет нич-
ког из ра за. Освр ну ће мо се на са мо је дан аспект је зич ко-по ет ске струк ту ре пе сме, а 
то су стил ске фи гу ре1 ко ји ма је ова пе сма пре за си ће на. Иза бра ли смо са мо не ке од 
њих да по ка же мо ка ко је Кан та ку зин у срп ско сло вен ском је зи ку оства рио не ке по-
сту ла те ви зан тиј ске ре то ри ке, од но сно кла сич не те о ри је фи гу ра и ка ко су, исто вре-
ме но, тон и на дах ну ће пе сни ко ве лич не ис по ве сти учи ни ли да тај исти је зик бу де 
из ве сној ме ри де са кра ли зо ван. 

Лин гво сти ли стич ка ана ли за от кри ва, с јед не стра не —  је зич ку струк ту ру да те 
фи гу ре, на чин, од но сно тех ни ку ко јом је она у је зи ку оства ре на, ње ну сти ле ма тич
ност и, с дру ге стра не — кри те ри ју ме ње не сти ло ге но сти, од но сно стил ске вред но-
сти, стил ског ефек та ње ног.2 Сред њо ве ков ни сти ли стич ки по сту ла ти умно го ме су 
се раз ли ко ва ли од да на шњих, те у раз ма тра њу упо тре бље них стил ских фи гу ра мо-
ра мо има ти у ви ду ви зан тиј ске, а пре ко њих и кла сич не грч ке ре то рич ке фи гу ре. 

а. Ме ђу тро пи ма, од но сно фи гу ра ма се ман тич ког ни воа је зи ка из дво ји ли би-
смо упо тре бу ме та фо ра, или пре ци зни је — сим бо ла, ко ји ма се апо стро фи ра Бо-
го ро ди ца: при бе жи ште, по кров (у зна че њу „скло ни ште“), при ста ни ште, из ба ви
тељ ка, све тлост по мра че ном ви ду, ра до ва ње, ле стви ца, сви так за пе ча ћен, ца ри
ца и др. То је оп шти, ста ро за вет ни и но во за вет ни ре пер то ар сим бо ла ко ји при па-
да тра ди ци ји пра во слав не ма ри о ло шке књи жев но сти. Кан та ку зин их ства ра лач ки 
упо тре бља ва, а апо стро фи ра ње Бо го ро ди це овим сим бо ли ма да је пе снич ком из ра-
зу ви ше зна чан, емо ци о на лан и екс пре си ван тон. Из дво ји ће мо апо стро фи ра ње Бо-
го ро ди це као „за пе ча ће ног свит ка“:

s¿a svit’kx za pe ~atlqnnyi %vi se3 (стро фа LXI)
Бог-Ло гос је већ у ра но хри шћан ској ико но гра фи ји атри бу и ран сим бо лом за

пе ча ће ног свит ка, ко ји је ка сни је био за ме њен књи гом, од но сно ко дек сом. Књи га је 
би ла и сим бол от кро ве ња, скри ве не тај не, те је сто га сви так за пе ча ћен (Аве рин цев 
1982: 224). Овај сим бол Кан та ку зин пре но си на Бо го ро ди цу. 

1 Нај ста ри ји пре вод рас пра ве О пе снич ким сли ка ма ви зан тиј ског гра ма ти ка Ге ор ги ја Хи ро во ска (пи-
са не не где из ме ђу VI и IX ве ка) са чи њен је за збор ник бу гар ског ца ра Си ме о на и по стао по знат у свим 
сло вен ским ре цен зи ја ма. Сва ки грч ки тер мин има и свој сло вен ски пре вод. На зив твор ча сти обра зи 
пред ста вља сло вен ски пре вод грч ког τρόποι ποιητικοί: „пе снич ке сли ке, стил ске фи гу ре“ (Три фу но вић 
1990: 344-345).

2 О пој мо ви ма сти ле ма тич но сти од но сно сти ло ге но сти в. Ко ва че вић 2000: 321-323.
3 Сти хо ве  Мо ли тве с уми ље ни јем пре све тој вла ди чи ци на шој Бо го ро ди ци пре у зи ма мо из Збор ни ка 

исто ри је књи жев но сти (в. Ли те ра ту ра) у ко ме је она пре не та из хи лан дар ских ру ко пи са бр. 364, 353, 495.

Снежана  баУК вУчКовИћ
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б. Сти ли стич ко струк ту и ра ње фор ме на ла зи мо у че стој упо тре би ап стракт них 
име ни ца ко је но се из ве стан сти ли стич ки по тен ци јал и из ра жај ност:  bla gostyn¯i, 
unin¿a, …tx~a an¿a, umi le ni&, sx`i tel#stvo и сл. Сти ло ге ну вред ност от кри-
ва мо и у ве ли ком бро ју суп стан ти ви зи ра них при де ва ко ји до при но се екс пре сив-
но сти из ра за: pra vednyi, grq{nyi, bo gatyi, ubogyi, nesxtvor {ii, pre ~i staa 
и др. Функ ци о нал на тран спо зи ци ја при де ва че сто је пра ће на и се ман тич ком тран-
спо зи ци јом: 

Ѻt(x)kud(u) na~nу pla ka ti … dqvo:
Ѻt(x) kud(u) na~ nu mo li ti se bl(a)gaa:
…t(x) kyh(x) gl (agol)x ili ve wa nii ~(i)staa:
 …t(x) ka ko va sr(x)d(x)ca  …t(x) ko e go ezyka. 
(стро фа II)

Ели ди ра ње над ре ђе ног чла на суп стан тив не син таг ме но си ка рак тер сти ли стич ки 
мо ти ви са ног по ступ ка. Упо тре бом суп стан ти ви зи ра ног при де ва на гла ше на је осо-
би на ко јом се под ра зу ме ва на име ни ца од ре ђу је, док је, с дру ге стра не, кон ден за ци-
јом из ра за по стиг ну та је из ве сна прег нант ност, свој стве на ви шем сти лу ли тур гиј-
ске књи жев но сти. 

в. До ми нант но обе леж је струк ту ре Кан та ку зи но ве мо ли тве је су стил ске фи гу
ре по на вља ња, оства ре не на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма. По на вља ња на фо нет-
ском (фо но ло шком) ни воу не ма ју ка рак тер си стем ског по ступ ка, те су рет ка и слу-
чај на. Мно го су че шћа по на вља ња је зич ких је ди ни ца из ве де на на мор фем ском (по-
на вља њем на ста вач ких или ко рен ских мор фе ма), син так сич ком  и лек сич ком ни-
воу. Ре ку рен ци јом да ти је зич ки еле ме нат по ста је сми са о но и екс пре сив но нај зна-
чај ни ји у окви ру од ре ђе ног пе ри о да и ти ме до би ја ста тус сти ло ге не је зич ке је ди ни-
це. На ве шће мо не ко ли ко при ме ра.

Ана фор ска по на вља ња исте је зич ке је ди ни це на по чет ку сти хо ва уну тар сва ке 
од стро фа до след но су спро ве де на кроз чи та ву пе сму. Њи ма се ства ра па ра ле ли зам 
сти хо ва и се ман тич ки на гла ша ва да та, по но вље на је зич ка је ди ни ца:  

agg(e)la nem(i)l(o)sti va ~a$ pri i ti:
agg(e)la po moemу zlobnomу `i ti$:
agg(e)la ne wed na nx mу~e wa:
agg(e)la og’nxna , ne uwe dra$wa. 
(стро фа XVI)

На по чет ку сти хо ва вр ло че сто се ја вља и па ре хе за — фи гу ра на ста ла по на вља-
њем исто звуч них, од но сно ис то ко рен ских ре чи ко је има ју раз ли чит об лик и зна че-
ње (Си ме он 1969: II, 21):

txmna sуwi vx tmу me …t(x)sl&tx ada:
txmnyh(x) ~e sti azx el’ma d¿avo la:
txmnq `e sx to go agg(e)ly vxzl$bih(x):
t’mу txm’nу iz’brah(x) txm’nx vx<sx> azx byh(x).
(стро фа XXI)

Њи хо вим струк тур ним и се ман тич ким ва ри ра њем Кан та ку зин ис ти че те му 
ове стро фе, да је јој ја че на гла шен, емо ци о нал но по ви шен тон. Пе сма о по тав не-
лом бож јем ли ку у чо ве ку у овим сти хо ви ма на ла зи сво ја зна че њем бо га та са гла сја.

Стил ским фи гу ра ма по на вља ња при па да и син так сич ки па ра ле ли зам, ко ји се 
оства ру је кроз гра ма тич ку, од но сно син так сич ку па ра лел ност струк ту ре сти хо ва 
уну тар од ре ђе не стро фе. Кан та ку зин че сто по се же за овим ре то рич ким укра сом, 
усло жња ва ју ћи га, као у ни же на ве де ној стро фи, ана фо ром за ви сно-упит не за ме-
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ни це kyi (са уоп ште ним основ ним де лом ko-) у раз ли чи тим па де жи ма, ме зо фо
ром4 од рич ног гла го ла sxdqla ti (са из у зет ком си но ним ног sxtvo ri ti у пр вом 
сти ху) и ана стро фом5 оства ре ном ин верз ном по зи ци јом при ло га у чи јој струк ту-
ри по ду да ра ње истих мор фо ло шких на ста ва ка тво ри стил ску фи гу ру ко ју кла сич-
на ре то ри ка на зи ва хо мо јоп то тон. Њи хо ва твор бе на струк ту ра та ко ђе се од ли ку-
је па ра ле ли змом твор бе них ком по не не ти: два пр ва, од но сно дру га два сти ха има-
ју исту пр ву сло же нич ку ком по нен ту; дру га сло же нич ка ком по нен та (из ве де ни ца 
од име нич ке осно ве) са звуч јем сво је осно ве и на ста ва ка до при но си струк тур но-се-
ман тич ком па ра ле ли зму ових из дво је них, ин верз ном по зи ци јом до дат но ис так ну-
тих при ло шких ре чи:

ko ih(x) zlyh(x) ne sxtvo rih(x) sa mo vol’nq:
ko ih(x) grq hovx ne sxdqlah(x) sa mo vlastnq:
koe mrxskyh(x) ne sxdqlah(x) l$bo strastnq:
ko e go stуda ne sxdqlahx l$bo slastnq. 
(стро фа VI II)

Кроз це лу Кан та ку зи но ву пе сму мо же мо пра ти ти сме њи ва ње ова квих сло же-
них струк тур них и се ман тич ких ко ре ла ци ја. Њи хо ва сти ле ма тич ност, са ма по се-
би, не да је овој пе сми ста тус умет нич ки вред ног де ла. Ме ђу тим, тво рач ки бо га те ћи 
је зик у ко ме су оне оства ре не то ном лич не ис по ве сти, Кан та ку зин је ус пео да овом 
је зи ку при до да и по ет ску функ ци о нал ност. Тај еле ме нат лич не ис по ве сти, као су-
штин ске од ли ке ли ри ке свих вре ме на, пред ста вља и нај ве ћи умет нич ки до мет ове 
пе сме.

IV. Сви так. Фор мал ни и се ман тич ки по сту ла ти жан ра ис по вед не мо ли тве, 
узе ти из по ет ског си сте ма ви зан тиј ске књи жев но сти, по слу жи ли су као про то-
тип ски обра зац Кан та ку зи но вој Мо ли тви Бо го ро ди ци. Кроз уз ви ше ност ње ног са-
крал ног, култ ног је зич ког из ра за, це ре мо ни јал ног као и сам чин бо го слу же ња, не-
за у ста вљи во про би ја тон пе сни ко ве лич не ис по ве сти, ка за не истим тим је зи ком, 
али је зи ком ко ји се упра во због пе сни ко вог лич ног на дах ну ћа чи ни свеж, ства ра-
лач ки и ори ги на лан. Кроз не пре ста но сме њи ва ње и сло же но умре жа ва ње сти ли-
стич ки уре ђе них је зич ких фор ми ми от кри ва мо да је срп ско сло вен ски, иако по 
сво јој функ ци ји пр вен стве но бо го слу жбе ни је зик, био до вољ но леп и бо гат да се 
њи ме ис пи ше и за пе ча ће ни сви так ори ги нал ног по ет ског све та. 
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