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Ружица Бајић

Са же так: У ра ду се да је пре глед лек се ма из обла сти пра во слав не ду хов но сти у Срп ском 
рјеч ни ку ис ту ма че ном ње мач ким и ла тин ским ри је чи ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. 
Лек се ме се одва ја ју пре ма основ ним лек сич ко-се ман тич ким по љи ма и из но се се за па-
жа ња о не ки ма од њих.

Кључ не ре чи: Срп ски рјеч ник Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, пра во слав на ду хов ност, лек-
сич ко-се ман тич ко по ље, лек се ма, од ред ни ца, реч нич ки чла нак.

0.1. Вук Сте фа но вић Ка ра џић — да из бег не мо ка ко по хва ле та ко и осу де ко је су му 
би ле упу ћи ва не и упу ћу ју се и да нас и са мо да по но ви мо кул тур но-исто риј ску чи-
ње ни цу — за слу жан је за ве ли ку је зич ку и пра во пи сну ре во лу ци ју је зи ка Ср ба. На 
те ме љи ма те ре во лу ци је нај ве ћим де лом по чи ва да на шње устрој ство и са став са-
вре ме ног, књи жев ног (стан дард ног) срп ског је зи ка. А на те ме љи ма ње го вог Срп
ског рјеч ни ка ис тол ко ва ног (ис ту ма че ног) ње мач ки(је)м и ла тин ски(је)м р(и)јеч ма 
(у из да њи ма: пр вом, из 1818. го ди не1 и дру гом, до пу ње ном и из ме ње ном, из 1852. го-
ди не, за тим ка сни јим, та ко ђе не знат но из ме ње ним и до пу ње ним из да њи ма из 1898. 

и 1935. го ди не2, као и у нај но ви јем, елек трон ском ви ду (в. Ка ра џић 2007)) — на ста-
ју сва ка сни ја оства ре ња труд бе ни ка на по љу срп ске лек си ко гра фи је. И по ред чи-
ње ни це да је нај ве ћим де лом је зик Срп ског рјеч ни ка на род ни, ди ја ле кат из го во ра 
се о ских сре ди на, и да је, да кле, пр вен стве но све до чан ство ру рал не кул ту ре Ср би је 
из пр ве по ло ви не ХIХ ве ка — у ње му ни су у пот пу но сти из о ста ле лек се ме из обла-
сти пра во слав не ду хов но сти. На рав но, то је и због то га што је Пра во сла вље би ло 
са став ни део жи во та Ср ба то га вре ме на, на ро чи то об ред но, а Вук је, ка ко је сам на-
пи сао у Пред го во ру пр вог из да ња „код ђе ко ји ри је чи опи сао, што се кра ће мо гло, 
ђе ко је на род не оби ча је, и до дао при по ви јет ке“ (Ка ра џић 1818, VI II). Осим то га, ни 
цр кве но сло вен ско на сле ђе у ода би ру од ред ни ца, при род но, Вук ни је мо гао са свим 
да за о би ђе, а ме ђу овим лек се ма ма нај ве ћи део је упра во из обла сти пра во слав не 
ду хов но сти.  

0.2. Лек си ка из обла сти пра во слав не кул ту ре и ду хов но сти (као, уоста лом и 
ве ћи на дру гих те ма из сфе ре ин тер фе рен ци је је зи ка и пра во слав ног хри шћан ства) 
је сте пред мет ин те ре со ва ња ка ко срп ских та ко и сло вен ских лин гви ста уоп ште тек 
у по след њој де це ни ји. За хва љу ју ћи том ин те ре со ва њу већ је об ја вљен до бар део ра-

1 Пр во из да ње, пре ма ре чи ма П. Иви ћа, ни је ни кад „постало стан дард ни при руч ник ко ји ће се сва-
ко днев но кон сул то ва ти“. Је дан од нај ве ћих не до ста та ка био је и тај што је Вук у ово из да ње увр стио и 
вул га ри зме. За раз ли ку од ње га, дру го из да ње, „богатије и очи шће но од не по жељ них из ра за“, убр зо се 
„претворило у би бли ју срп ских фи ло ло га“ (Ивић 1966, 48).  

2 При ре ђи ва чи из да ња из 1898. го ди не, П. Ђор ђе вић и Љ. Сто ја но вић, пи са ли су у Пред го во ру: „Потписани 
су се ста ра ли да оно, и ако ис пра вље но u до пу ње но, опет оста не Ву ко во, тј. да у реч ни ку ис пра ве и до-
пу не са мо оно што би и Вук учи нио, да je од мах по сле сво га дру гог спре мао за штам пу и но во, тре ће, 
из да ње реч ни ка“ (в. Ка ра џић 1898, ХIII).  
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до ва ко ји уте ме љу ју овај пра вац ис тра жи ва ња у окви ру ин тер фе рент не фи ло ло шке 
обла сти ко ја се све че шће на зи ва те о лин гви сти ка  (в. нпр. Ти мо фе ев 2001; Га дом-
ски 2001; Кры ло ва 2005; Бу га е ва 2006; Кон ча ре вић 2006а; Кон ча ре вић 2006б; Ба јић 
2007а; Ба јић 2007б; Га дом ски 2007; Кон ча ре вић 2008; Ба јић 2008). На ро чи то је си-
сте мат ски об ра ђен ру ски пра во слав ни оно ма сти кон, где су по ста вље ни те ме љи за 
об ра ду овог де ла оно ма сти ке и у дру гим је зи ци ма (в. Бу га е ва 2007). Да по ме не мо и 
не ка лек си ко граф ска оства ре ња: јед но је зич ни Сло ва рь пра во слав ной цер ков ной ку
ль ту ры (до са да су иза шла два из да ња: Скля рев ская 2000 и Скля рев ская 2007) и 
Реч ник цр кве них пој мо ва (овај реч ник је ви ше ен ци кло пе диј ског ка рак те ра; та ко-
ђе је до жи вео ви ше из да ња — в. по след ње: Сто шић 2007), а за тим и не ки дво је зич-
ни реч ни ци: Срп скоен гле ски и ен гле скосрп ски те о ло шки реч ник (До брић 2004), 
Срп сконе мач ки те о ло шки реч ник (Јан дро ко вић 2007). По ред на ве де них пу бли ка-
ци ја3, ва жност овог де ла лек си ке за са да шњи исто риј ски тре ну так про кла мо ва на је 
екс пли цит но у јед ном од ра до ва Збор ни ка у ко ме су на јед ном ме сту пред ста вље-
ни ре зул та ти лек си ко граф ског ра да сло вен ских зе ма ља. Ру ска аутор ка, на и ме, ис-
ти че да у са вре ме ном про це су је зич ког об на вља ња „најважнију уло гу игра суд би-
на лек си ке пра во слав не цр кве не кул ту ре, по нов но ус по ста вља ње ње ног истин ског 
ста ту са у лек сич ком си сте му, ње но вра ћа ње у ре ал ну је зич ку упо тре бу“ (Скля рев-
ская 2008, 453).

1. Ова дво стру ка ак ту ел ност — ка ко Срп ског рјеч ни ка4 Ву ка Сте фа но ви ћа Ка-
ра џи ћа у срп ској фи ло ло шкој и кул ту ро ло шкој сре ди ни, та ко и лек си ке из обла-
сти пра во слав не ду хов но сти у са вре ме ној лек си ко ло ги ји, лек си ко гра фи ји и лин-
гви сти ци уоп ште — оправ да ва по тре бу опи си ва ња за сту пље но сти ових од ред ни-
ца и са др жа ја и ква ли те та реч нич ких чла на ка (оних ко ји пру жа ју би ло ка кву ин-
фор ма ци ју из обла сти пра во слав не ду хов но сти) у Срп ском рјеч ни ку. Ис цр пан опис 
зах те вао би, да ка ко, обим ни је ис тра жи ва ње (дру го из да ње Срп ског рјеч ни ка има 
пре ко 47 000 од ред ни ца), сто га је циљ овог ра да од ре ђи ва ње лек сич ко-се ман тич-
ких гру па у ко је се мо же свр ста ти ис пи ти ва на лек си ка и, де ли мич но, њи хо во по-
ре ђе ње са ста њем у са вре ме ном срп ском је зи ку, нај че шће кад је у пи та њу се ман ти-
ка не ких од њих.   

1.1. Ана ли зу за по чи ње мо од нај ши рих, основ них лек сич ко-се ман тич ких по ља 
у ко ја се мо гу свр ста ти лек се ме из обла сти пра во слав не ду хов но сти. Пра во слав-
на ду хов ност схва ће на је све о бу хват но (у њу спа да ју: пра во слав на те о ло ги ја, пра-
во слав на кул ту ра, Све те Тај не и под ви жни штво, уп. Кон ча ре вић 2006в, 18). Ко ри-
сти ће мо се не што из ме ње ним Иде о граф ским ба зним спи ском ру ске кул тур но мар
ки ра не лек си ке из ре ли гиј скоцр кве не сфе ре (Кон ча ре вић 2006а, 119–123), те кре ну ти 
од сле де ћих нај ши рих те мат ских обла сти или лек сич ко-се ман тич ких по ља: I. Ду-
хов ни и ма те ри јал ни свет; II. Чо век као бо го ли ко би ће и члан пра во слав не за јед ни-
це; III. Ко му ни ка ци ја и од но си ме ђу љу ди ма IV. Устрој ство и ор га ни за ци ја Цр кве.

2.1. Од ред ни це ко је се ко ри сте као на зи ви, ка рак те ри сти ке и сл. ду хов них би ћа 
и ство ре ња, као и ду хов ног све та у Рјеч ни ку су сле де ће: Бог, Бо га, ан ђео (ан дио, ан
ди о ски, ан ђел, ан ђе лак, ан ђе лов, ан ђел ски, аран дио, аран ђел, аран ђео5), во дац, враг, 

3 На по ми ње мо да ни су на ве де на сва, већ са мо не ка оства ре ња из ове обла сти.
4 У тек сту ће мо ко ри сти ти скра ће не на зи ве Срп ски рјеч ник и Рјеч ник.
5 Срп ски рјеч ник оби лу је лек се ма ма ко је су у да на шњем стан дард ном срп ском је зи ку ди ја лек ти зми. 

У на став ку ће мо на сто ја ти да их и не на во ди мо ка да за при ме ре има мо до вољ но од ред ни ца ко је су и у 
са вре ме ном срп ском је зи ку нор ми ра не као та кве. Ка да их, пак, на во ди мо, за не ма ри ће мо ин фор ма ци-
је ко је се да ју о то ме (у ком кра ју се та ко го во ри), јер би то оп те ре ти ло текст, а ни је зна чај но за ова кво 
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враж ји, вран (3)6, бла го дат (бла го дет, бла го де тан), вра шки, гри је(х) (2), ђа во, ђа вле7, 
ђа вол ски, ђа вол чић8, ђа во љи (1), ме лун9, не ча сти ви, па кле ник, дух, ху до ба (2), ду ша, 
ше сто кри ли, не бо, не бе ски, не бе сни, не бе сни ца, Го спод (Бог), го спо ди ни Бог, са мо са
зда ни Бо же!, са мо ство ри тељ, све мо гу ћи, тро ји ца, трој ство, ве чан, жи во на чел ни, 
про ми сао, ве чит, не бо (не бе ски, не бе сни), ви шњи, бо жан ство итд. 

2.1.1. Под ма те ри јал ним све том под ра зу ме ва мо сву оста лу тво ре ви ну Бо жи-
ју (осим ду хов них би ћа), жи во ти ње, биљ ке, ор ган ски и нео р ган ски свет. Нај ве ћи 
део ове лек си ке уоп ште, па та ко и оне из Срп ског рјеч ни ка, при па да оп штем је зич-
ком фон ду, те ов де убра ја мо са мо оне лек се ме код ко јих је мо тив на лек се ма реч из 
обла сти пра во слав не ду хов но сти. Та ко, на при мер, од еор то ни ма (на зи ва пра зни-
ка) Ђур ђев дан по сто је фи то ни ми: ђур ђи ца и ђур ђе во цви је ће; од Го спо ђин дан — го
спод ња ча10; од Бо го ро ди ца — бо го ро ди чи но цви је ће, бо го ро ди чин лан, бо го ро ди чи
на тра ва; од те о ни ма Бог зо о ни ми: бож јак (2), бож је бла го и фи то ни ми бож је дрв
це, бож ја плах ти ца; од цр ква — цр кви на (2); од Хри стос — хри сто гра ње итд. Ни-
су за сту пље ни на зи ви зве зда и дру гих не бе ских те ла чи ји на зи ви су мо ти ви са ни 
овом лек си ком.  

2.2. Реч нич ки члан ци код од ред ни ца из овог лек сич ко-се ман тич ког по ља ис-
кљу чи во су у ве зи са на род ним оби ча ји ма. По не кад су са свим без об ја шње ња (нпр. 
ше сто кри ли), по не кад са др же анег до те у ве зи са ка лу ђе ри ма (ђа во лак) или на род-
не из ре ке (нпр. враг), али не на ла зи мо об ја шње ња ни ти при ме ре ко ји би има ли дог-
мат ски ка рак тер. Је ди но се из из ра за са мо са зда ни Бо же и из при ме ра код од ред ни-
це са мо ство ри тељ („Јаки Бо же, са мо ство ри те љу“) мо же на слу ти ти не што о свој-
стви ма Бо жан ског Би ћа, но, та ко ђе не са свим пре ци зно, по што је по пра во слав ном 
уче њу Бог не ство рен и бес по че тан (в. По по вић 2003, 93—133). Св. Тро ји ца је сте жи
во на чел на, али се у Рјеч ни ку као илу стра ци ја да је при мер у ко ме је жи во на чел на Бо-
го ро ди ца, а у за гра ди је до да то да се то го во ри у на пи ја њу. Та ко и ов де има мо све-
до чан ство о ве ли ком не зна њу о осно ва ма пра во слав не ве ре код Ср ба (ка ко у Ву ко-
во вре ме та ко и да нас). Ипак, по ве за ност гри је ха са ђа во лом (па лим ду хов ним ство-
ре њем, бе сом, де мо ном), на при мер, по сто ја ла је у ко лек тив ној све сти, о че му све-
до чи при мер код од ред ни це гри је(х): „кад ка ко че ља де по бје сни, ка же се: гри јех је 
у ње му, т. ј. ђа во“. 

3.1. У окви ру ши рег лек сич ког по ља чо век као бо го ли ко би ће и члан пра во слав
не за јед ни це има мо ви ше ма њих та квих по ља. У сва ком од по ља на ла зе се од ред ни-
це ко је су у ве зи са они ма ко ји се тру де у вр лин ском жи во ту и искре ном ис пу ња ва-
њу Бо жи јих за по ве сти или са они ма ко ји се на ла зе на том пу ту по сво јој дру штве-
ној уло зи, тј. про фе си ји (што се све под ра зу ме ва под од ре ђе њем „човек као бо го-
ли ко би ће и члан пра во слав не за јед ни це“). На ве шће мо ко ја су то по ља и илу стро-
ва ти их не ким од ред ни ца ма из Срп ског рјеч ни ка. 

ис тра жи ва ње. Та ко ђе, на сто ја ће мо да као при ме ре не на во ди мо ије кав ске и икав ске ва ри јан те лек се-
ма, већ са мо екав ске, прем да тре ба зна ти да се оне у Рјеч ни ку нај че шће упу ћу ју на ије кав ске.   

6 Број у за гра ди озна ча ва ко је је зна че ње лек се ме по ре ду у пи та њу. Под ра зу ме ва се да, ка да има мо у 
ви ду при мар но и(ли) је ди но зна че ње лек се ме, број у за гра ди иза ње из о ста вља мо.

7 У Срп ском рјеч ни ку по не кад су и во ка ти ви од ред ни це, нај че шће они ко ји се по ја вљу ју у пе сма ма, 
што је обич но и на ве де но у об ја шње њу ова кве ре чи.

8 По сто ји ви ше хи по ко ри сти ка лек се ме ђа во у Рјеч ни ку (ђа во лак, ђа вол че, ђа во љак и др.), али они се 
обич но ко ри сте као на зи ви за чо ве ка са не ким осо би на ма ко је се при пи су ју ђа во лу (у зна че њу жи вах
ног, не ста шног ство ре ња, вра го ла на).

9 Тур ци зам. 
10  Вр ста кру шке ко ја до спе ва на Ве ли ку Го спо ји ну. 

рУжИЦа бајИћ
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3.1.1. Нај пре има мо лек сич ко-се ман тич ко по ље све ти и у Цр кви на ро чи то по
што ва ни: Бо го ро ди ца, бо го ро ди чин, му че ник, му че ни ца, све ти тељ, све ти њак, свет 
(а, о), све тач ки (а, о), про рок (про ро ко ва ње, про роч ки и др.)11, бла жен, бо го но сни, 
бо го но сац12 итд. Сле де ће лек сич ко-се ман тич ко по ље је под ви жни ци и пра во слав ни 
вер ни ци уоп ште13: по слу шник, по слу ша ње, по слу шан, по ко ран (по кор ник) по ни зан 
(по ни зност, по ни зи ти се, по ни же ње), ми лост (ми ло ср ђе, ми ло стив, ми ло сти ња), 
по бо жан, ме та ни ја (ме та ни са ти), ни ком (ни чи це, нич ке), ка ја ти (се) (ка ја ње, по
кај ник, по ка ја ње, рас ка ја ти (се) и др.), прост (про сто та), мо ли ти (се) (мо ли тва, 
мо ли тве ник, по мо ли ти (се), за мо ли ти и др.), пре кло ни ти (пре кла ња ње, пре кла ња
ти и др.), кр сти ти (се) (пре кр сти ти (се)), пре мр си ти (пре мр ши ва ње, пре мр ши ва
ти), плач (пла ка ње), Хри шћа нин (Хри шћа ни нов, Хри шћан ка и др.), бо го мо љац (бо
го мољ ство, бо го мо ље), гре ши ти (се) (гре шан, гре шник, по гре ши ти, по гре ши ва ти и 
др.), по кло ник (по кло ни ти (се) и др.), пост (по стан, пре по сти ти, ис по сник, ис по
сти ти се, за пост и др.), са мо во љан, са мо жив као и мно ги дру ги на зи ви за мо рал не 
и пси хо ло шке ка те го ри је ко је до брим де лом спа да ју и у оп шти лек сич ки фонд. Ов-
де спа да и лек сич ко-се ман тич ко по ље цр кве ни чи но ви, по слу ша ња, за ни ма ња и сл.: 
игу ман (про и гу ман, про и гум нов, игу ма ни ја, за и гу ма ни ти и др.), вла ди ка (вла ди ко ва
ње, вла ди ко ва ти, вла ди чи ти (се), вла ди че ње и др.), про та (про то, про тин, за про
ти ти (се), про ти ни ца), про то поп(а) (про то по пин, за про то по пи ти (се)), про то
син ђел, дјак, поп (по па, по па ди ја, по пин, по пи ти се, по пи ца, по пље ње, по пов ски, по
пов ство, за по пи ти (се), рас поп и др.), ис ку ше ник, све ште ник (све ште нич ки и др.), 
ка лу ђер (1) (ка лу ђе рак, ка лу ђе ре ње, ка лу ђе ри ца, ка лу ђер ство, рас ка лу ђе ри ти (се) и 
др.), ђа кон (ђа ко ни ти (се), ђа ко но ви ца, ђа кон ски, за ђа ко ни ти и др.), зво нар, са ли
ва ње зво на, бо го сло вац14 итд. 

3.2. За раз ли ку од не зна ња основ них дог мат ских исти на пра во слав не ве ре, лек-
си ка из овог се ман тич ког по ља све до чи о то ме да је на род та да шњег вре ме на по-
зна вао, по што вао пост и по стио (ре кли би смо ви ше не го што то чи ни да нас). На 
при мер, по сто ја ли су по не ди о ни ча ри (они ко ји су по сти ли (и) по не дељ ком); од-
ред ни ца аран ђе ло ви ца (аран ђе лов пост, тј. пост пред пра зник Са бор Св. ар хан ге ла 
Ми ха и ла) све до чи о то ме да се по сти ло и ван глав на че ти ри ду жа по ста; по сто ја-
ње од ред ни ца учај ник15 го во ри о то ме да ни је би ло ма ло оних ко ји су упра жња ва ли 
стро жи ји пост, тј. љу би те ља под ви жни штва. На ро чи то је био по знат Ча сни пост, 
што мо же да се ви ди на осно ву по сто ја ња не ких од ред ни ца и(ли) са др жа ја реч нич-
ких чла на ка уз њих. Та кве су, на при мер: без и ме на не де ља16, чи ста не дје ља, тро ми
ри ти, за вјет ни, за вје то ва ти се, на ма стир, сре до по шће и др. На не ким ме сти ма у 
Рјеч ни ку мо же се до би ти ин фор ма ци ја о то ме шта се го во ри, ра ди, је де и сл. уз пост 

11  У за гра ди на во ди мо лек се ме ко је има ју исти ко рен као лек се ма ис пред за гра де. 
12  Ов де у при ме ру Вук на во ди не што скра ћен аги о ан тро по ним Иг њат (уме сто Иг ња ти је) Бо го но сац. 

Ина че, ни је да то об ја шње ње ре чи ни на ла тин ском ни на не мач ком, са мо се на во ди да је у пи та њу реч 
из грч ког је зи ка и да је се њен грч ки ори ги нал. У за гра ди је до да то, на не мач ком, да је пра зник „Игњата 
Бо го но сца“ 20. де цем бра „al ten Styls“. Ово исто ура ђе но је још са мо код од ред ни це Бла же на Ма ри ја. Сви 
оста ли да ту ми пра зни ка у Рјеч ни ку су без овог на зна чи ва ња да се ра ди о ста ром ка лен да ру.  

13  Сва ка по де ла се, сва ка ко, мо же на ста вља ти. Ов де, на при мер, спа да ју лек сич ка по ља „врлина“ и 
„грех“, па и пре ци зни је „грех пре ма Бо гу“. Или лек се ме у лек сич ком по љу „слава“, „пост“ и мно ге дру-
ге. За ову при ли ку, ме ђу тим, не ће мо по де лу раз ви ја ти да ље, јер би то из и ски ва ло мно го обим ни је ис-
тра жи ва ње.„

14  Ни је за бе ле же но бо го слов као од ред ни ца.
15  Од ред ни ца је де фи ни са на ова ко: „Човјек ко ји по сти и јед но у ди ви ше не го оста ли љу ди (чи ни ми се 

да учај ни ци у по чет ку ча сно га по ста не је ду ни шта до сри је де)“.
16  У реч нич ком члан ку уз ову од ред ни цу сто је на зи ви свих се дам не де ља Ча сног по ста. 
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(нпр. у реч нич ким члан ци ма код од ред ни ца не по ме ни ца, ком бост, тво ри ло, ко ри
зма). Бу ду ћи да је Срп ски рјеч ник реч ник на род но га је зи ка он да ле ко ви ше пру жа 
ин фор ма ци ја о фол клор ном и су је вер ном не го ли о пра во слав ном. Но, мно штво 
на род них при ча, из ре ка, по сло ви ца и др. ко је су у ве зи са ка лу ђе ри ма и по по ви ма, 
иако нај че шће са ша љи вим, че сто и увре дљи вим и исме ва ју ћим еле мен ти ма (нпр. 
од ред ни це Зло та про то поп, Зло во ља, шер бе та шче, ре бар це) — го во ри о то ме да је 
би ла жи ва ве за из ме ђу на ро да и цр кве них лич но сти. Чи ње ни ца да је би ло мно го 
ви ше мо на ха не го да нас «чи та» се на осно ву од ред ни ца — на зи ва ка лу ђе ра из од-
ре ђе ног ма на сти ра (Ра до ва шни ча нин, Де ча нац, Пет ко ви ча нин, Је ру са ли мац (бо жо
гро бац), Фру шко го рац) ко је у са вре ме ном срп ском је зи ку или не су сре ће мо или рет-
ко су сре ће мо, у го во ру ве ру ју ћих (из у зи ма ју ћи мо жда Све то го рац). А о раз у ме ва-
њу ве ли ке те жи не не ких гре хо ва сли ко ви то го во ре, на при мер, од ред ни це ду шо гу
бац и гу бо ду шни ца (о по губ но сти нов ца по људ ску ду шу), као и ско ро ве чер њак17. 

4.1. Лек сич ко-се ман тич ко по ље ко му ни ка ци ја и од но си ме ђу љу ди ма об у хва та 
од ред ни це ко је се од но се на ко му ни ка ци ју и од но се у окви ру Цр кве и пре ма Цр кви 
и ко му ни ка ци ју и од но се љу ди из ме ђу се бе (ка да се они тру де на ис пу ња ва њу за по-
ве сти о љу ба ви пре ма бли жњи ма у скла ду с Је ван ђе љем).

4.1.1. Пре ма Цр кви пра во слав ни вер ни ци има ју од ре ђе не, услов но ре че но, оба-
ве зе и у скла ду с тим оба ве за ма и ор га ни зу ју свој цр кве ни жи вот и жи вот уоп ште 
(оба вља ње Све тих Тај ни кр ште ња, бра ка, ис по ве сти, је ле о све ће ња, ми ро по ма за ња, 
ев ха ри сти је, ру ко по ло же ња (са мо за клир), од ла же ње у храм на бо го слу же ња (по-
себ но на св. Ли тур ги ју на тзв. за по вед не пра зни ке ко ји укљу чу ју и сва ку не де љу као 
ма ли Вас крс), осве шта ва ње стам бе ног про сто ра и не ких пред ме та у упо тре би, сва-
ко днев но упра жња ва ње до ма ће мо ли тве и др.). У Срп ском рјеч ни ку из овог лек сич-
ко-се ман тич ког по ља су, на при мер, сле де ће лек се ме18: бла го слов (бла го си ља ње, бла
го си ља ти, бла го сло ви ти (се) и др.), вен ча ње (вен ча ва ти и др.), ве ри ти (се) (ве рид
ба, ве ре ник и др.), за ру чи ти (за ру чи ва ње и др.), кр ште ње (кр шћа ва ње, кр ште ни
ца, кр сти ти (се)), ми ро са ње, по ма зи ва ње (по ма зи ва ти), ис по вед (ис по ве да ти (се), 
ис по вед ник, ис по вед ни и др.), ис це ли ти (ис це љи ва ње, ис це љи ва ти), ду хо ва ти (ду
хов ник, ду хо ва ње и др.), во ди ца (2), еван ђе ље, еван ђе ли је, за кон, за вет, за вет ни, 
вас кр со ва ње (вас кр со ва ти), ве ра, вр ли на, де ла ње (де ла ти), да ва ти, да ри ва ти, за
ду жби на, ти тор, при лог (при ло жник), (х)аџи лук, опе ло (опо ја ва ње, опо ја ти и др.), 
гроб (гро бље, гроб ни ца), да ћа, при чест (при че сти ти, при че шћи ва ти и др.), спа са
ва ње, спа са ва ти, бе за ко ње, без бо жан (без бо жник), без ду шник, беш част, от пад ник 
(от па ди ти (се), от пад ник и др.), не вер ник (не ве ра, не вер њак и др.), цр ква ри, по кр
ште ник (по кр сти ти (се) и др.), уни ја ти ти (се) (по у ни ја ти ти (се) и др.), пре ве ра 
(пре ве ра ва ти, пре ве ри ти и др.), пре кр ши ти, пре сту пи ти итд. О ко му ни ка ци ји са 
Бо гом све до чи од ред ни ца — обра ћа ње Бо гу: во ља ни Бо же, али и мно ге из ре ке, по-
сло ви це, об ја шње ња и сл. у реч нич ким члан ци ма. 

4.1.2. Ко му ни ка ци ју и од но се ме ђу љу ди ма илу стру ју од ред ни це ко је се ти чу 
ка ко по зи тив ног, та ко и не га тив ног по на ша ња, го во ре ња и раз ми шља ња о бли-
жњем, ме ђу соб но по здра вља ње, раз го ва ра ње, уза јам на по моћ и све оста ло што чи-
ни од нос пра во слав них јед них с дру ги ма, а до не кле и са ино вер ни ма. Сто га ов-
де има мо мно го лек се ма из оп штег лек сич ког фон да, ка ко у Срп ском рјеч ни ку, та-

17  У пи та њу је по кра ји ни зам ко ји се го во ри у Цр ној Го ри, а об ја шње ње ре чи је: „укор оно ме ко ји ни је ни-
шта имао па по сли је сте кав ши по нио се, и зна чи: ко ји је ско ро сте као ве че ру и на је дав ши се по нио се“.

18  Ни на овом ме сту не ће мо ула зи ти у ужу по де лу, ко ја би мо гла, на при мер, да са др жи лек сич ко се-
ман тич ка по ља „обред“, „Света Тај на“, „ак тивности у Цр кви“, „отпадништ во од Цр кве“ и др.
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ко и уоп ште у лек си ко ну срп ског је зи ка. На бро ја ће мо не ке од оних ко је је Вук за бе-
ле жио: брат (брат ска, брат ски, бра ћа и др.), вер ност, бри ну ти се (бри жан и др.), 
ври је ђа ти (се) (ври је ђа ње), до бро та (до бро ћуд, до бро чи нац, до бро чин ство), жа ли
ти (жа ло стив и др.), за ва да (за ва ди ти (се), за ва ђа ње), за вист (за ви де ти, за ви
дљив и др.), за ме ра ти (се) (за ме ра ва ње, за ме ра ва ти и др.), збор ни (збо ри ште, збо
ри ти), зло (зло во љан, зло рад, зло пам ти ло, зло твор, зло ћа, зло ћуд ност и др.), из ми
ри ти (из ми ри ва ти, из ми ри ва ње и др.), кум (ку мо ва ти, ку ман, ку ма ти се и др.), 
ши ша но кум ство, це лив (це ли ва ње, це ли ва ти и др.), ује ди ни ти, до дво ри ти (се), 
удво ри ти (се) (удво ри ца, удво ран и др.), ту ђин (ту ђи ти се, ту ђин ство), те ше ње 
(те ши ти), ста ре ши на (ста ре шин ство, ста ре шо ва ње и др.), ду ри ти се, је ди ти се, 
ср дит (ср ди ти се и др.), по вре ди ти (по вре ђи ва ње, по вре ђи ва ти), са бор (са бо ре ње, 
са бо ри са ти, са бра ње и др.), раш чо ек, не сло га, раз дра жи ва ти (раз дра жи ти, раз дра
жи ва ње), раз да ти (раз де ли ти, раз да ва ње и др.), љу би ти (љу би драг, љу бим ни, љу
бо ро дан и др.), љу тит (љу ти ти се, љут ња и др.), мир бо жа/ити (се) (мир бо жа ње), 
не на ви де ти (не на вид ник, не на ви ђе ње и др.), опро сти ти (опра шта ње, опра шта
ти и др.) и мно ге дру ге. Од ред ни це ко је озна ча ва ју ме ђу соб но по здра вља ње су: по
моз(и) Бог, Богпо моћ, на зи ва ти (Бо га). 

4.2. У овој гру пи лек се ма има мо нај ви ше оних ко је по сто је и у са вре ме ном срп-
ском је зи ку, и то са истим зна че њем. На рав но, има пој мо ва ко ји ни су за бе ле же ни 
у Рјеч ни ку. Та ко, Вук ни је знао за Све те Тај не ми ро по ма за ња, је ле о све ће ња, ру ко по
ло же ња а не ма ни на зив за Све ту Тај ну ев ха ри сти је. Нај ви ше по да та ка о то ме ко-
ли ко су Ср би не ка да при зи ва ли Бо га, исти на, нај че шће уз пи ће, има мо у об ја шње-
њи ма од ред ни ца на пи ја ње, мо ли ти се, кр сно име. О то ме све до чи и од ред ни ца из 
не дај Бо га (= из не на да). Чак и на во ди уз не ке од ред ни це ко је ни су, или бар ни су у 
ужем сми слу из обла сти пра во слав не ду хов но сти (нпр. гр мље ти, Га ван, ра зма, ис
пу ња ти) — опи су ју од нос срп ског на ро да пре ма Бо гу. Из тих при ме ра ви ди се да 
се тај од нос сво ди у нај ве ћој ме ри на су је вер је. С дру ге стра не, искре на бо го бо ја-
жљи вост огле да се у се ман тич ким са др жа ји ма и при ме ри ма код не ких ре чи, што 
је у са вре ме ном срп ском је зи ку, а ти ме и у ко лек тив ном осе ћа њу — иш че зло. Та ко, 
на при мер, без ду шник  је онај ко ји не ма ри за ду шу, а ис по вјед но че ља де је оно ко
је се већ ис по ви је да, тј. ко је је до вољ но ста ро (у Пра во слав ној Цр кви ра чу на се да је 
то сед ма го ди на људ ског жи во та) да мо же да го во ри сво је гре хе пред све ште ни ком. 

5.1. Лек сич ко-се ман тич ко по ље устрој ство и ор га ни за ци ја Цр кве об у хва та 
лек се ме ко је се ти чу ад ми ни стра тив но-те ри то ри јал ног устрој ства Пра во слав не 
Цр кве, цр кве не умет но сти, цр кве них утва ри и дру гих пред ме та ко ји се у Цр кви 
упо тре бља ва ју, бо го слу же ња, ор га ни зо ва них цр кве них ак тив но сти и др. Ов де би 
спа дао и до бар део оно ма сти ке (екли си о ни ми, еор то ни ми, ико ни ми). 

5.1.1. Ву ку су би ле по зна те мно ге ре а ли је озна че не лек се ма ма ко је спа да ју у ово 
лек сич ко-се ман тич ко по ље. Би ло му је лак ше да их об ја сни и за то што је пр во из-
да ње Срп ског рјеч ни ка пи сао је у ма на сти ру Ши ша тов цу. Та ко, и по ред то га што је 
у пи та њу реч ник на род ног је зи ка, он са др жи мно ге лек се ме из ове обла сти. Та кве 
су, на при мер: епар хи ја, ла вра, храм, бо го мо ља, цр ква (цри ква, цр кви ца, цр кви ште 
и др.), са бор на цр ква, па рок, па ро ки ја, ма на стир (на ма стир, на ма сти рић, на ма
стир ски и др.), до ви ја, пор та, осоп шти на, чре да, пу тир, да рак, пе тра иљ, по ли је
леј, пев ни ца, бо го ро ди чи но ко ло, ри зни ца, кан ди ло (кан ђе ло), кад (ка ди о ни ца, ка ди
ти, за ка ди ти и др.) ико на (ико но сац, ико ни ца и др.), пре пра та, жен ска цр ква, зво
на ра (зво ник, зво ни ти), ће ли ја, та мјан, сти је ње, це ли ва ћа ико на, две ри, ле тур ги
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ја (ле тур ђи ја), ве чер ња (ве чер ње), (б)де ни је, ју тре ња/е, ли ти ја, ка нон, п(р)оску ра 
(п(р)оску ри ца, п(р)оску ра, п(р)оскур њак и др.), би ло (4), кле па ло, на по ра (на во ра), 
псал тир, не сквер на ја, ми неј, ср бу ља, ри пи да, три ћи да, ка ми лав ка, ску ви ја, ман ти
ја, па на ги ја, ви но, бо си љак (бо си ље), мер тик, бир, пи са ни ја, па ђе ни ја (па ђе ни јаш), 
па ра стос, по мен, ви но, во сак, по кла де, по шљед њи дан од по кла да, мра тин ске по
кла де, за вр шње по кла де, за у зи итд.

5.1.2. Што се ти че екли си о ни ма, на во де се сле де ћи на зи ви цр ка ва: Па вли ца, Ро
са ли ја, Ру жа ри ца, ру жи ца (2), при дво ри ца19, Ја ња. Гра ча ни ца је у Рјеч ни ку „(не ка ка) 
цр ква“. Пре ма на шем ра чу на њу, на ве де ни су на зи ви 58 ма на сти ра (и јед ног са мо-
ста на: Фој ни ца). Да је се не ко ли ко ин фор ма ци ја у об ја шње њу. Нај че шће је то где се 
ма на стир на ла зи: нај ши ре од ре ђе ње је у Ср би ји (Во љав ча) или у Хер це го ви ни (нпр. 
Жи то ми шљић), не што уже у Фру шкој го ри (нпр. Кру ше дол, Ши ша то вац, Ђив ша), 
али обич но се на во де и до дат не ин фор ма ци је о то ме код ког гра да је ма на стир (нпр. 
Дра ча, Са ви на, Твр дош, Фе нек и др.), ис под ко је пла ни не (нпр. Пет ко ви ца (2), ко ви
ље (2), Мо шта ни ца), код ко је ре ке (Сту де ни ца, Во и ло ви ца и др.). Код не ких екли-
си о ни ма да та је спе ци фи ка ци ја мо же би ти да је сад пуст (нпр. Ва зу ћа, До во ља, Де
вич, Го мо ља, До бри ло ви на), или чи ни ми се да је сад пуст (Ми ло ше ва). Је ди но за 
екли си о ним Ма на си ја по сто ји ин фор ма ци ја о то ме чи ја је за ду жби на у пи та њу, а о 
Цр ној Ри је ци са зна је мо да је цр ква (тог ма на сти ра — прим. на ша) у пе ћи ни. У реч-
нич ким члан ци ма уз не ке од ових од ред ни ца по сто ји илу стра ци ја, нај че шће у ви-
ду де ла из на род не пе сме (нпр. Ђур ђе ви Сту бо ви, Жи ча, До бри ће во). Не кад се ис-
ти че да су у пи та њу са мо зи ди не од на ма сти ра (нпр. вот њак (3), Ђур ђе ви Сту бо ви 
(2), Ива ња, Па прат ња). Та ко ђе, код екли си о ни ма Со по ћа ни има од ре ђе ње ... од ко
је га сад зи ди не сто је.  

5.1.2.1. У Рјеч ни ку по сто ји и не ма ли број еор то ни ма (пре ко ше зде сет). То су на-
род ни, а не зва нич ни цр кве ни на зи ви (нпр. Ивањ дан уме сто Ро ђе ње св. Јо ва на Кр
сти те ља, Ивањ дан; Ћи ри лов дан и Ћи рил фи ло соф уме сто Св. Ки ри ло и Ме то ди
је и др.). Мно ги реч нич ки члан ци уз ове од ред ни це оби лу ју опи си ма оби ча ја ко ји 
се упра жња ва ју на те да не (нрп. Бо жић, Ђур ђев дан), док не ма ин фор ма ци ја о то ме 
кад је нпр. не ки све ти тељ жи вео, ко је био и сл. На не мач ком су да та об ја шње ња о 
то ме ко ји се до га ђај сла ви на Го спод ње и Бо го ро ди чи не пра зни ке (нпр. Сре те ни је, 
Спа сов дан, Ва ве де ни је, пре о бра же ни је (пре о бра же ње), Ма ла и Ве ли ка Го спо ђа итд). 
Да ту ми пра зно ва ња пра зни ка су по гре го ри јан ском ка лен да ру (осим код већ по ме-
ну та два еор то ни ма). 

5.2. Пре глед овог лек сич ко-се ман тич ког по ља по ка зу је да су мно ге лек се ме и 
да нас као та кве при сут не у са вре ме ном срп ском је зи ку. Не ке су исто ри зми (нпр. 
бир, пи са ни ја, мер тик, па ђе ни ја (па ђе ни јаш), па ру си ја20), по је ди ни ма је про ме ње-
но зна че ње (нпр. па ра клис у Срп ском рјеч ни ку озна ча ва вр сту мо ли тве а у са вре ме-
ном срп ском је зи ку то је део хра ма). За реч ник ко ји са гле ди шта са вре ме ног срп-
ског је зи ка има нај ве ћи број ди ја лек ти за ма не из не на ђу је што и у овом лек сич ко-
се ман тич ком по љу (ко је оби лу је гр ци зми ма21 и цр кве но сло ве ни зми ма) има овог 
сло ја лек си ке. Та ко, на при мер има мо три ћи да уме сто да на шњег три ки ри је, а лек-

19  Тач на ин фор ма ци ја се не зна: „у пје сма ма не ка ка цр ква или на ма стир“.
20  Ова лек се ма по сто ји у са вре ме ном срп ском је зи ку (ко ри сти се упра во у бо го слов ском на уч ном под-

сти лу), али не ма онај се ман тич ки са др жај ко ји има у Срп ском рјеч ни ку, где озна ча ва нов ча ну на кна ду 
за све ште на ли ца ко ја иду у пи са ни ју, што се да нас ви ше не чи ни.

21  Уз не ке лек се ме на ве де на је реч на грч ком је зи ку (нпр. код од ред ни ца та мјан, ће ли ја, ико на, ми неј, 
ри пи да, по ли је леј).



о леКСИЦИ ИЗ облаСтИ правоСлавне дУховноСтИ  У СрпСКом рјечнИКУ вУКа СтефановИћа КараџИћа 449

се ма шље па ри ја у дру гом од сво ја два зна че ња (илу стро ва ном при ме ром из на род-
не при по вет ке) је епар хи ја. О жи вом цр кве ном жи во ту све до че и об ра де не ких лек-
се ма из оп штег лек сич ког фон да. Лек се ма пра ви ло је јед на од тих ре чи. Уз њу сто-
ји н. п. (на при мер — прим. на ша) цр кве но22). Исто је и код лек се ме од ста ја ти (од
ста ја ти ле тур ђи ју).  

5.2.1. Што се ти че оно ма сти ке, по ред већ ре че но га, при ме ћу је мо да у Срп ском 
рјеч ни ку не ма ико ни ма. Али, код од ред ни це чу до тво ран на во ди се н. п. ико на што, 
да ка ко, све до чи ка ко о по сто ја њу та квих ико на, та ко и о Ву ко вом зна њу о то ме. Од-
ред ни ца До бра Во да је из у зе так за то што је са мо де ли мич но екли си о ним, јер озна-
ча ва и че сму и цр кви цу. Тре ба ре ћи и то да Рјеч ник пру жа до вољ но оно ма стич ког 
ма те ри ја ла за по себ но ис тра жи ва ње, на ро чи то ако има мо у ви ду да је је Вук ко ри-
стио као из вор и по ме ник из јед ног ма на сти ра, стар две ста го ди на, из ко јег је, ка-
ко је сам пи сао Ко пи та ру, „извадио ви ше од 1000 срп ских име на, ко је му шких, ко-
је жен ских“ (в. Ивић 1966, 39). 

6. За кљу чак овог пре гле да лек си ке из обла сти пра во слав не ду хов но сти са сто-
јао би се у кон ста та ци ји да се он овим не за вр ша ва, већ отва ра. Сва ко од да тих лек-
сич ко-се ман тич ких по ља мо же се де таљ ни је ана ли зи ра ти и од ре ди ти, као што се 
мо же и при сту па ти про бле му и са ра зних (дру гих) ста но ви шта. Циљ на шег ра да 
упра во је отва ра њем те ме за ис тра жи ва ње и ис пу њен. 
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Abstract: In this pa per we ha ve pre sen ted the ge ne ral over vi ew of the Ser bian Ort ho dox le xis in 
Срп ски рјеч ник ис ту ма чен ње мач ким и ла тин ским ри је чи ма by Vuk Ste fa no vić Ka ra džić. 
The vo ca bu lary is di vi ded in to the fo ur gro ups: 1. The spi ri tual and ma te rial world; 2. Man as 
the spi ri tual be ing and the mem ber of the Ort ho dox com mu nity; 3. Com mu ni ca tion and the 
re la ti on ships among pe o ple; 4. The or ga ni sa tion and the li fe of the Ort ho dox Church. So me 
dif e ren ces, when com pa red with the con tem po rary lan gu a ge, ha ve been no ti ced. So me le xe-
mes in di ca te that pe o ple at the ti me we re very pi o us, but al so su per sti ti o us. So me of them are 
now ob so le te and many are di a lec tal forms, but the re are a lot of le xe mes which are in use in 
con tem po rary Ser bian lan gu a ge as well. This pa per has just ini ti a ted re se arch on Срп ски рјеч
ник dic ti o nary con nec ted to Ort ho dox le xis. 




