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Статус црквене лексике у корпусу савременог српског 
(на примеру Речника САНУ)

Стана Ристић

Са же так: У ра ду је на ода бра ним при ме ри ма из Реч ни ка СА НУ пред ста вљен ста тус цр-
кве не лек си ке у лек сич ком си сте му са вре ме ног срп ског је зи ка и на чин ње не лек си ко-
граф ске об ра де у те за у ру сном реч ни ку. 

Кључ не ре чи: цр кве на лек си ка, са вре ме ни срп ски је зик, те за у ру сни реч ник, лек си-
ко граф ска об ра да  

1.0. У ра ду ће на ода бра ним при ме ри ма из Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и 
на род ног је зи ка СА НУ (Реч ни ка СА НУ) би ти пред ста вље не не ке ка рак те ри сти ке 
лек сич ког сло ја ко ји је при мар но ве зан за цр кве ну сфе ру упо тре бе, али се у мно гим 
слу ча је ви ма по се кун дар ним зна че њи ма упо тре бља ва и из ван ове сфе ре у све тов-
ном је зи ку, чи не ћи зна ча јан део оп штег лек сич ког фон да и ње го вог твор бе ног и се-
ман тич ког по тен ци ја ла. Ова кав раз вој лек си ке јед ног ве о ма зна чај ног и по мно гим 
аспек ти ма спе ци фич ног функ ци о нал но-стил ског са крал ног ком плек са, ве ли ки де-
лом ре а ли зо ван и ван тог ком плек са, за све до чен је у кор пу су ве ли ког ака де ми ји ног 
Реч ни ка у пе ри о ду од два ве ка, и на од го ва ра ју ћи на чин лек си ко граф ски об ра ђен у 
до са да из ра ђе них 18 ње го вих то мо ва.  

1.1. Оста вља ју ћи по стра ни мно га пи та ња ве за на за ста тус цр кве не лек си ке у 
лек си ко ну са вре ме ног срп ског је зи ка, ње не за све до че но сти у на ве де ном кор пу су, 
па и на чи ну ње не об ра де у те за у ру сном реч ни ку, ка кав је Реч ни ку СА НУ, циљ нам 
је да ука же мо на зна чај овог лек си ко граф ског де ла и ње го вог кор пу са не смо за срп-
ску кул ту ру и срп ску лин гви сти ку не го и за срп ску пра во слав ну ду хов ност.1 

 1.3. Исто вре ме но се на да мо да ће мо ти ме отво ри ти не ко ли ко ва жних пи та ња. 
Са кул ту ро ло шког и со цио-лин гви стич ког аспек та бит но је пи та ње нор ма тив ног 
ста ту са цр кве не лек си ке у кор пу су са вре ме ног срп скох је зи ка у нај но ви јем пе ри о ду 
ње го вог раз во ја. Са пра во слав но-цр кве ног аспек та је бит но пи та ње отва ра ња функ-
ци о ал но-стил ског са крал ног ком плек са и ње го вих иди о ма пре ма све тов ном је зи ку 
у до ме ни ма ак ту ел них са др жа ја као што су мо рал но, ду хов но и на ци о нал но ста ње 
при пад ни ка срп ске цр кве не и дру штве не за јед ни це. На ин сти ту ци о нал ном ни воу 
то је и пи та ње кон струк тив не са рад ње цр кве них и све тов них ин сти ту ци ја од из у-
зет ног на ци о нал ног зна ча ја. У до ме ну је зи ка и ду хов не кул ту ре то би би ла са рад ња 
Бо го слов ског фа кул те та и ње го вог Ин сти ту та са ка те дра ма за срп ски је зик и Ин-
сти ту том за срп ски је зик СА НУ, во де ћим ин сти ту ци ја ма у зе мљи за је зич ка пи та-
ња. То је и уво ђе ње пред ме та у ви со ко школ ске про гра ме — из у ча ва ње са вре ме ног 
срп ског је зи ка на Бо го слов ском фа кул те ту, као и из у ча ва ње цр кве ног је зи ка и ње-
го вог са крал ног функ ци о нал ног ком плек са на фи ло ло шким фа кул те ти ма у Ср би ји. 

1 По јам „пра во слав на ду хов ност“ узи ма мо у сми слу „све оно што об у хва та пра во слав но Пре да ње и 
на сле ђе ― те о ло ги ју, ли тур ги ју, под виг, кул ту ру“ (Кон ча ре вић 2006: 18).
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2.0. Кор пус Реч ни ка СА НУ, по чев од ње го ве ши ро ке вре мен ске и про стор не 
оме ђе но сти још у то ку за сни ва ња кра јем 19. ве ка, па пре ко пе ри о дич них до пу ња-
ва ња у то ку из ра де из ак ту ел них из во ра са вре ме ног књи жев ног и на род ног је зи-
ка ра зних функ ци о нал них сти ло ва и иди о ма, из пи са них из во ра и из на род них го-
во ра, па све до 90-тих го ди на 20. ве ка, у це ли ни гле да но, еви ден ти ра и пре зен ту-
је ве ли ки део је зич ке гра ђе и пра ти раз вој срп ског је зи ка од пр ве по ло ви не 19. ве-
ка до по след ње де це ни је 20. ве ка.2 Ре пре зен та тив ност овог кор пу са по твр ђу је и чи-
ње ни ца да је у свом том пе ри о ду кон ти ну и ра но по др жа ва на иде ја о из ба лан си ра-
но сти гра ђе по вре мен ским, про стор ним и функ ци о нал нос-стил ским кри те ри ју-
ми ма3, та ко да се у за о кру же ном кор пу су од укуп но 4 369 из во ра на шао и сра зме-
ран број из во ра из обла сти ре ли ги је, 24 де ла.4 Ако се по гле да ју број ке (нап. 4), еви-
дент но је да су ре ли гиј ски из во ри у од но су на из во ре дру гих функ ци о нал них сти-
ло ва и обла сти за сту пље ни у при лич но зна чај ном бро ју и урав но те же но. Ме ђу тим, 
хро но ло шка за сту пље ност тих из во ра по ка зу је ве ли ку не у рав но те же ност, јер  ве-
ћи на њих при па да вре ме ну дру ге по ло ви не 19. ве ка до 40-их го ди на 20. ве ка, вре-
ме ну у ко ме је цр ква ак тив но су де ло ва ла у ду хов ном и дру штве ном жи во ту срп ске 
пра во слав не за јед ни це. Та ко, од 24 из во ра, ко ји у на сло ву има ју ре чи пра во сла вље 
и цр ква, 19 при па да на ве де ном раз до бљу, од ко јих че ти ри из во ра но се на сло ве ве-
ли ког пра во слав ног ду хов ни ка и ми сли о ца, вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа. Нај-
ста ри ји су из во ри: За ко нъ o цр кве ни мъ вла сти ма пра во слав не вïpe, Бе о град 1862. и 
пре вод Ђ. Да ни чи ћа, Пи сма o слу жби бож јој у пра во слав ној цр кви...,  III изд., Бе о-
град 1867. Пет из во ра из вре ме на со ци ја ли зма чи не углав ном пре вод ну ли те ра ту ру, 
чи ме се, та ко ђе, по ка зу је од су ство аутен тич них де ла на ше пра во слав не и ду хов не 
ли те ра ту ре. Осим на ве де них из во ра цр кве ну лек си ку у кор пу су Реч ни ка по твр ђу-
ју до ма ћи или пре ве де ни из во ри из дру гих обла сти: бе ле три стич ки, фи ло соф ски, 
ет но ло шко-ет но граф ски, реч ни ци, ен ци кло пе ди је, уџ бе ни ци и збир ке ре чи из на-
род них го во ра. У из ра ди нај но ви јих то мо ва Реч ни ка кон сул ту је се Ен ци кло пе ди ја 
пра во сла вља из 2002. го ди не. 

2.1. По што се из ра да Реч ни ка од пр вог то ма (1959) до 90-их го ди на 20. ве ка од-
ви ја ла у пе ри о ду со ци ја ли зма, у ко ме је, као што је по зна то, цр ква би ла пот пу но по-
ти сну та из дру штве ног, кул тур ног, ду хов ног па и при ват ног жи во та, на чи ни об ра-
де цр кве не лек си ке, као и мно гих дру гих сло је ви лек си ке, но се ма ње или ви ше обе-
леж ја та да шње ак ту ел не иде о ло ги је (исп. Га дом ски 2001: 251–261 и Бу га је ва 2006: 
137–138), што се од ра зи ло и на нор ма тив ни ста тус ове лек си ке у кор пу су Реч ни ка 
СА НУ.  Та ко је у Упут стви ма за из ра ду Реч ни ка, чл. 76 о де фи ни ци ји и де фи ни са-
њу, ис так ну то да де фи ни ци ја тре ба да бу де „да та из са да шње пер спек ти ве и на ви
си ни са вре ме них зна ња и схва та ња“ (ис та кла С. Р.), па нпр. реч „бла жен ство“  тре-
ба про ту ма чи ти као „осе ћа ње нај ве ћег за до вољ ства“ а не као „осе ћа ње као у ра ју“ 

2 О исто ри ја ту осни ва ња ра да на Реч ни ку и при ку пља ња кор пу са в. Ива но вић 2007: 53–78 и Ри стић 2007: 
131–149, а о ре пре зен та тив но сти кор пу са Реч ни ка за за вре ме ни срп ски је зик в. Ри стић 2008: 407–427.

3 Ови из во ри у ве ћи ни би ла су за сту пље на и до 60-их го ди на 20. ве ка (о бро ју из во ра по обла сти ма 
до пр вог то ма Реч ни ка в. Бе лић 1959: XІІІ).

4 Сра змер ност ће се илу стро ва ти на ве де ним број ка ма. Ве ћи ну из во ра чи не про зна бе ле три стич ка 
де ла, док оста ле из во ре чи не де ла раз ли чи тих функ ци о нал них сти ло ва и збир ки ре чи: пре ве де на де ла 
284, збир ке ре чи 248, реч ни ци 214, днев ни и не дељ ни ли сто ви 97, исто ри ја 93, по е зи ја 84, за кон ски спи-
си 74, дра ме 51, ен ци кло пе ди је 38, ча со пи си 32, ре ли ги ја 24, ан тро по ло шко-ге о граф ски из во ри 24, уџ бе-
ни ци 20, тер ми но ло шки реч ни ци 15, лек си ко ни 15, гра ма ти ке 13, пра во пи си 13, фи ло зо фи ја 12, ме ди ци на 
12, ма те ма ти ка 10, пе да го ги ја 9, фи нан си је 7, (ауто)би о гра фи је 5, есте ти ка 4 и пу то пи си 4 (исп. Ри стић 
2007: 418, 424).
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или сл. „без об зи ра на то што се реч нај ве ро ват ни је оди ста не ка да ти ца ла пред ста-
ве о ста њу у ра ју“. Ме ђу тим, у об ра ди ове ре чи, као и мно гих дру гих цр кве них ре-
чи, лек си ко гра фи се ни су др жа ли на ве де не пре по ру ке, не го су, ру ко во ђе ни по твр-
да ма ње не упо тре бе, по ред на ве де ног оп штег зна че ња бла жен ство 1, за све до чи ли и 
3 ње на ре ли ги о зна и цр кве на зна че ња, као и та ква зна че ња код дру гих лек се ма овог 
де ри ва ци о ног гне зда мар ки ра на као ре ли ги о зна: бла жен 3, бла же ник, бла же ни ца и 
Бла же ни ца ’Бла га Ма ри ја’ или као цр кве на: бла жен ства (мн.) ’сти хо ви ко ји се пе-
ва ју на пра во слав ној ли тур ги ји пред чи та ње апо сто ла’.  

2.2. У Упут стви ма у ве зи са цр кве ном лек си ком на ла зи мо са мо чл. 318, у ко-
ме сто ји: „Скра ће ни ца цркв. ти че се зна че ња и по ка зу је да је пред мет или по ја ва 
из цр кве ног жи во та; нпр. бла жен ство“ (у Реч ни ку бла жен ство 5 ’са став ни део ти-
ту ле цр кве ног по гла ва ра’), док су у Скра ће ни ца ма, при руч ни ку за из ра ду Реч ни ка, 
да ти сле де ћи ква ли фи ка то ри за ре чи из ре ли ги о зне сфе ре: рлг. (ре ли ги ја, ре ли ги о-
зно); цркв. (цр кве на реч); пра восл. (пра во слав ни) и те ол. (те о ло ги ја, те о ло шки). У 
Реч ни ку се мно ги цр кве ни и ре ли ги о зни са др жа ји озна ча ва ју лек се ма ма мар ки ра-
ним и дру гим ква ли фи ка то ри ма, нпр, празн. (пра зно вер је, су је вер је) или етн. (ет-
но ло ги ја, ет но гра фи ја). 

3.0. Цр кве на лек си ка уз дру гу лек си ку срп ске пра во слав не и све тов не ду хов-
но сти у Реч ни ку СА НУ и ње го вом кор пу су, по ред оста лог, од ра жа ва оп шту сли-
ку на род не ре ли ги је и ду хов но сти ко ја се раз ви ја ла не са мо под ути ца јем цр кве 
и пра во сла вља, не го и под ути ца јем про мен љи вих дру штве но-исто риј ских и кул-
тур них при ли ка. Она са мо у свом основ ном, пој мов ном зна че њу чу ва обе леж ја са-
крал ног функ ци о нал ног сти ла од но сно цр кве ног је зи ка5, од ко га је у је зич кој ре ал-
но сти одва ја ју ве ко ви, јер је, по Х. Ја на ра су, Цр ква у пр вих осам ве ко ва, као и у ње-
ном исто риј ском кон ти ну и те ту на ис то ку, „за сни ва ла ка ти хе зу вер ни ка, од но сно 
об ја вљи ва ње и пре но ше ње сво је исти не, углав ном на бо го слу же њу. Уну тар ли тур-
гиј ског кру га слу жби Цр кве (ве чер ња, ју тре ња, Ли тур ги је, ча со ва) бо го сло вље би-
ва по е зи ја и пе сма — ви ше се ис ку стве но до жи вља ва не го што се раз у ме ва са ра ци-
о нал ном до след но шћу“ (нав. де ло: 34) (ис та као Х. Ј.).6 

3.1. Је зик цр кве у це ли ни, са два основ на функ ци о нал на сти ла, бо го слу жбе ним 
(ли тур гиј ским) и бо го слов ским (те о ло шким) (Р. Ба јић 2007: 31) и са ве о ма број ним 
функ ци ја ма7, по К. Кон ча ре вић (2006), из и ску је ин тер ди сци пли нар ни, ин те грал-
ни те о ло шко-лин гви стич ки при ступ (нав. де ло: 25). У ду хов ном сми слу он се од ре-
ђу је „као „те ло“ те о ло ги је, бо го слу же ња, аске ти ке и хри шћан ске кул ту ре“ ко јим се 
„оства ру је бо го оп ште ње и бо го по зна ње“, а по „хри сто ло шком ка рак те ру“ ре а ли зу-
је „при зи ва ње чо ве ка ка Хри сту и Те лу Ње го вом“ (нав. де ло: 18–19). Ме ђу тим, цр-
кве на лек си ка из ла зе ћи из ван окви ра цр кве ног је зи ка, укла па се у лек сич ки си стем 
срп ског је зи ка и пред ста вља зна чај ну спо ну ње го ва два ве ли ка је зич ка ком плек са, 
све тов ног и цр кве ног је зи ка. 

4.0. Ста тус цр кве не лек си ке и на чин ње не об ра де у оп штим реч ни ци ма срп-
ског је зи ка мо же се пра ти ти или пре ко од ре ђе них те мат ских гру па или пре ма ње-

5 О цр кве ном, бо го слу жбе ном је зи ку у исто риј ској пер спек ти ви, у са да шњем вре ме ну и у пер спек ти-
ви ње го вог раз во ја в. Ба јић 2007.

6 По Х. Ја на ра су ка рак те ри сти ке из вор ног цр кве ног је зи ка су да је да нас то је зик дог ме ко ји „из ла же 
исти ну Цр кве“, „апо фа тич ност зна ња“ и ко ји је у хри шћан ском бо го сло вљу „мно го ви ше је зик по е зи-
је и сли ка не го је зик кон вен ци о нал не ло ги ке и схе ма ти зо ва них пој мо ва“ јер се њи ме „из ра жа ва ду бљи 
сми сао“ бли жи „жи вот ном ис ку ству“ (в. нав. де ло: 29–32. 

7 О функ ци ја ма је зи ка цр кве и са крал не ре чи в.  Кон ча ре вић 2006: 27–28 и Ба јић 2007: 32–49.
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ном по ре клу. У ли те ра ту ри се из два ја ви ше те мат ских гру па (в. Га дом ски 2001: 255) 
а пред мет раз ма тра ња у на шем ра ду би ће углав ном не ке ба зич не цр кве не ре чи, као 
што су Бог, Го спод, Бо го ро ди ца8, апо стол, је ван ђе ље, ис по вест, ис по ве да ти / ис по
ве ди ти и др.9  

4.1. Ста тус цр кве не лек си ке у Реч ни ку СА НУ, без об зи ра на по ре кло (цр кве-
но сло ве ни зми, ср би зми и по зајм ље ни це, углав ном гре ци зми), од ре ђу је се на осно-
ву ак ту ел но сти њи хо вог зна че ња и сте пе на адап та ци је. Та ко цр кве но сло ве ни зми и 
ср би зми из пи са них из во ра ра ни јих пе ри о да, чи је је зна че ње из гу би ло ак ту ел ност у 
са вре ме ном је зи ку, али ко ји су твор бе но-мор фо ло шки адап ти ра ни, нај че шће има-
ју ста тус за ста ре ле лек си ке, ар ха и за ма и исто ри за ма, па су нпр. ре чи ти па: бла го ча
стив, бла го ча шће мар ки ра не као за ста ре ле, док су не а дап ти ра не ре чи овог твор-
бе ног ти па у ра ни јим то мо ви ма Реч ни ка мар ки ра не као цр кве но сло ве ни зми: бо
го слу же ни је, бо го хра ни ми, бла го ча сти је, јер по сво јој струк ту ри при па да ју лек си-
ци ра ни јих епо ха у раз во ју срп ског књи жев ног је зи ка: сла ве но срп ском, ру ско сло-
вен ском или срп ско-сло вен ском. Оне се, без об зи ра на по ре кло, што је ина че ве-
о ма те шко раз гра ни чи ти10, од 11. то ма Реч ни ка мар ки ра ју се је дин стве ним ква ли-
фи ка то ром сткњ. (ста ра књи жев ност и књи жев но је зич ко на сле ђе) (исп. Јо ва но вић 
1981: 13).  Ме ђу тим, ве ли ки број лек си ке на ве де ног по ре кла увр шта ва се у слој са-
вре ме ног лек си ко на, за хва љу ју ћи се ман тич кој, мор фо ло шкој или твор бе ној адап-
та ци ји. Та ко нпр. сло же ни це са пре по зи тив ним фор ман ти ма бла го, ми ло, бо гу 
пред ста вља ју ак ту ел ну лек си ку са вре ме ног срп ског је зи ка, ње го вог оп штег лек си-
ко на или од ре ђе них функ ци о нал них сти ло ва и стил ске мар ки ра но сти, што по ка-
зу ју при ме ри ти па: бла го дар ност, бла го на кло ност, бла го ста ње, бла го твор но или 
лек си ку из ре ли ги о зне сфе ре: бо го му че ник, бо го на дах нут, бо гоп доб ник и сл. (исп. 
нав. де ло: 12–13). 

4.2.0. Осим про стор не и вре мен ске за све до че но сти, ста тус цр кве не лек си ке у 
кор пу су Реч ни ка од ре ђен је и хи је рар хиј ским рас по ре дом у по ли сем ној струк ту-
ри лек се ма. 

4.2.1. Ве ћи на цр кве них ре чи сво ју сфе ру упо тре бе по твр ђу је основ ним, при-
мар ним зна че њем, што ће се по ка за ти на при ме ри ма лек се ма бог, го спод, апо стол, 
ис по вест (ис по вед), ис по ве да ти / ис по ве ди ти: 

бог ... 1. у јед но бо жач ким ре ли ги ја ма и по не ким иде а ли стич ким фи ло зоф ским схва та
њи ма: вр хов но би ће ко је је ство ри ло свет, ко је упра вља њи ме, нај ви ши ду хов ни прин цип; 
исп. бо жан ство: ство ри Бог не бо и зе мљу; Бог ко ји је ство рио свет; од го ва ра ти пред Бо-
гом; мо ли ти се Бо гу; Бог ти је узео све тво је; фиг. 1) онај ко ји има ве ли ку моћ, власт; оно 
што је све моћ но: он је сад мој бог; он је бог у ка са би; бан ка је бог; 2) лич ност ко ја пред
ста вља не што свр ше но, не до сти жно: бог му зи ке, он је про сто бог, ти си бог за то; 3) лич
ност ко ја ужи ва не чи ју нај ве ћу љу бав и по што ва ње: ви сте бог у на шој ку ћи; 4) оно што 
је за не ко га нај ва жни је, све и сва: мно ги ма је тр бу бог; но вац му је бог; 2. с бле дим основ
ним зна че њем, за ис ка зи ва ње ра зних осе ћа ња у уста ље ним фра за ма (пред ста вље но у 9 
та ча ка под сло ви ма); 3. Хри стос, Исус: Све ти Јо ван кр стио Бо га, Мла дин че св. Ма ри је 

8 О ре чи ма ду ша и дух ко је спа да ју у ову те мат ску гру пу, о кон цеп ту а ли за ци ји њи хо вог зна че ња и зна-
че ња дру гих ре чи из сфе ре ду хов но сти но си ла ца срп ског је зи ка, на кор пу са Реч ни ка СА НУ и дру гих 
де скрип тив них реч ни ка, в. Ри стић – Ду го њић 1999: 155–219.   

9 О ба зич ним пој мо ви ма бо го сло вља, за сно ва ним на је зи ку грч ке фи ло со фи је, в. Ја на рас, а то су пој-
мо ви  ти па: Јед но сушт ни Бог, Тро и спо ста сни Бог, су шти на, ипо стас  (45–52); лич ност (90–92); ду ша (84–
88); чо век (96–100); Цр ква (180–181); пој мо ви све те тај не: при че шће, кр ште ње, по ма за ње; за тим ис по-
вест, Све штен ство, Брак и је ле о све ће ње (195–198).

10  В. Јо ва но вић 1981: 12–13.
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наш Бог; 4. у мно го бо жач ким ре ли ги ја ма: нат при род но би ће, бо жан ство: шум ски бог, бог 
бо го ва, бог ра та / прав де / по е зи је. 

По ли сем на лек се ма бог у кор пу су са вре ме ног је зи ка је мно го ви ше по твр ђе на 
у се кун дар ним, де ри ви ра ним зна че њи ма и у фра зе ма ма. Из бле де ла зна че ња се ме-
ме бог 2 ја вља ју се у ви ду фра за у од ре ђе ним го вор ним чи но ви ма: бла го си ља ња, за-
кли ња ња, пре кли ња ња, у за кле тви, уве ра ва њу, у бра ти мље њу, се стри мље њу, у на-
да њу и узда њу у успех, у из ра жа ва њу за до вољ ства, олак ша ња, у не из ве сно сти, сум-
њи, на по чет ку ка зи ва ња о ве ли ким до га ђа ји ма, у стра хо ва њу, же љи да до не че га не 
до ђе, у про кли ња њу и кле тви. Ве о ма ве ли ки број упо тре бе ове лек се ме ре а ли зу је 
се у фра зе о ло ги зми ма и уста ље ним из ра зи ма ко ји су пред ста вље ни у по себ ном де-
лу реч нич ког члан ка, на не што ви ше од 6 сту ба ца Реч ни ка (исп. Скла рев ска 2008: 
453). Не ма раз ви је но мор фо ло шко де ри ва ци о но гне здо, али је за ни мљи ва упо тре-
ба хи по ко ри сти ка бо го и бо га у на род ним го во ри ма, или при по ми ња њу бо га: ми
ли Бо го, мо ли ти се до бром Бо ги, шта је Бо га да ла; Ло зу на шу Бо го бла го сло ви, Бо го је 
Бо го, пре му дро за ми сли све мир ви шњи Бо го, не да де Бо го, или у из ра зи ма за из ра жа-
ва ње ди вље ња, чу ђе ња и сл. бо го, бо го мо ја, бо го во ље ни, бо го дра ги.11 Ја вља се ве о ма 
бо га то твор бе но гне здо сло же ни ца са пре по зи тив ним де лом бо го, ко ји је у Реч ни-
ку де фи ни сан на сле де ћи на чин: „у сло же ни ца ма из ве де ним од ре чи бог, нај че шће 
са ре ли ги о зним зна че њем: бо го бо рац, бо го дан, бо го лик, бо го љу бље“, а у реч ни ку 
је за све до чен ве ли ки број сло же ни ца овог ти па из цр кве не и све тов не сфе ре, раз-
ли чи тог нор ма тив ног ста ту са, са по зи тив ним и не га тив ним зна че њем, као што су 
при ме ри ти па: бо го ли чан, бо го љу бац, бо го мо љац, бо го сло вље, бо го у год ник; бо го псо
вац, бо го мр зац, бо го грд ник, бог ху лан и др. 

Ре ли ги о зно при мар но зна че ње ре чи го спод 1 пред ста вље но је у Реч ни ку на сле-
де ћи на чин: „у све ча ни јем, екс пре сив ном го во ру: бог ... (обич но о хри шћан ском 
бо гу или Ису су Хри сту, че сто ра ди по ја ча ва ња зна че ња, уз ре чи ко је их озна ча ва-
ју)“, а по твр ђе но при ме ри ма, ти па:  Го спод не ка учи ни што му је дра го, Го спо ду се 
мо ли ти, Хва ла Го спо ду Бо гу. Истом кру гу цр кве них ре чи при па да и реч Бо го ро ди ца 
де фи ни са на на сле де ћи на чин: „пре ма хри шћан ском уче њу, ма ти Ису са Хри ста, си-
на бож јег“, док су ре чи са истим зна че њем  бо го мај ка и бо го ма ти не а де кват но де-
фи ни са не као ’мај ка бож ја’.  

апо стол ... грч. 1. рлг. а. сва ки од два на ест Хри сто вих уче ни ка; б. про по вед ник хри шћан
ства код не ког на ро да (обич но пр ви); 2. фиг. про по вед ник, оду ше вљен по бор ник, след бе
ник (не ког уче ња, ми сли, по кре та и сл.): апо стол со ци ја ли стич ког уче ња, иде је на ла зе 
сво јих апо сто ла, но ви дру штве ни апо сто ли ру га ју се са вре ме ној на у ци, пе сник гла со ви-
ти апо стол љу ба ви, пра ви ти се апо сто ли ма сло ге, би ти апо стол ле по га и до бро га, он је 
нај вер ни ји Мто шев апо стол; 3. цркв. бо го слу жбе на књи га пра во слав не цр кве ко ја са др жи 
де ла и по сла ни це апо сто ла: при ло жи ти апо стол, чи та ти апо стол.

Зна че ња апо стол 1 и апо стол 3 из до ме на цр кве за све до че на су ма њим бро јем 
при ме ра, док су све тов на зна че ња апо стол 2 по твр ђе на број ним при ме ри ма из пу-
бли ци стич ког и по ли тич ког дис кур са, што опет по твр ђу је ма њу ак ту ел ност цр кве-
них зна че ња у вре ме ну из ра де реч ни ка. Твор бе но гне здо је де ри ви ра но на осно-
ву свих ре а ли зо ва них зна че ња. На осно ву ре ли ги о зног и цр кве ног зна че ња ја вља-
ју се де ри ва ти: апо сто лат, апо стол ство, апо сто ли са ти, апо сто ло ва ти, апо сто
лич ки, апо сто лов, апо стол ски, апо стол џи ја. Де ми ну ти ви апо сто лић и апо стол

11  О стил ским од ли ка ма бо го слов ских тек сто ва и зна чај ним сми са о ним ефек ти ма ан ти те зе в. Ја на рас 
2004: 33. 
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чић ре а ли зу ју зна че ња са не га тив ном ко но та ци јом и мар ки ра ни су ква ли фи ка то-
ром ир. (иро нич но), што по ка зу је при мер из на род ног го во ра: Апо сто ли ћи, ђа вол-
чи ћи! сви ли сте јед на ци (ка же ба ба ка лу ђе ри ма ко ји тра же ми ло сти њу) (НПр Вр-
че вић). Ре чи апо сто ли ца и апо стол ка ’же на апо стол 2’ по твр ђе ни су у пу бли ци-
стич ком и књи жев ном дис кур су, та ко ђе  са не га тив ном ко но та ци јом: вла да, скр
бљи ва апо сто ли ца кла си ци те та; апо стол ка мр жње и кућ ног ра та.

је ван ђе ље ... грч. 1. цркв. део Би бли је, че ти ри одво је не књи ге ко је чи не део Но вог за ве та 
по ве за не оп штом те мом жи во та, ра да и уче ња Ису са Хри ста; од ре ђе на вер зи ја ко ја се 
при пи су је по је ди ном је ван ђе ли сту (Ма те ју, Мар ку, Лу ки или Јо ва ну) при зна та као ка
нон ска од цр кве, или слич на не при зна та, апо криф на вер зи ја; оде љак из истог де ла Би бли
је ко ји се чи та на бо го слу же њу; књи га или ру ко пис ко ји са др жи тај текст: ве ли све то је
ван ђе ље, пре вод из је ван ђе ља, је ван ђе ље је нај по пу лар ни ја цр кве на књи га; 2. фиг. етич ки 
прин цип по ко ме се не ко упра вља, оно у шта се ве ру је као у све то, за кон, дог ма: реч ник 
нам је био та да као је ван ђе ље, про кр чи ти пут но вом дру штве ном је ван ђе љу.

На ве де ни су и ва ри јант ни об ли ци и де ри ва ти: је ван ђе лист(а) и  је ван ђе ли стар. 
ис по ве да ти / ис по ве ди ти ... І. 1. цркв. са слу ша ти не чи ју ис по вест, оба вља ти тај ну ис
по ве сти: ис по ве да ти пут ни ке, ка лу ђе ри ис по ве да ју, поп нас је ис по ве дао; фиг. ис пи ти
ва ти, ис ку ша ва ти; 2. а. би ти при ста ли ца не ке ре ли ги је ... , при зна ва ти не ку ве ру као 
сво ју; б. про сла вља ти (све ти те ља)...; 3. а. и б. све тов но зна че ње, по ве ри ти се; ІІ. ... се 1. 
цркв. под вр га ва ти се тај ни ис по ве сти, из но си ти гре хе све ште ни ку, ду хов ни ку: ни је се 
ис по ве дао, ис по ве да ти се по пу; 2.а. ... при зна ва ти не што ...

ис по вест (ис по вед) ... 1. а. цркв. вер ски об ред ис ка зи ва ња, при зна ва ња гре хо ва све ште
ни ку (обич но пред при чест), уз опра шта ње тих гре хо ва, јед на од се дам цр кве них тај ни, 
при ме ри ни су илу стра тив ни за ре ли ги о зну сфе ру зна че ња; б. ... искре но ... при зна ти не
што; 2. ве ро и спо вест, ве ра.

Ре чи на ве де ног ти па у све тов ном је зи ку про ши ри ле сво је зна че ње, а у цр кве-
ном је зи ку се упо тре бља ва ју јед но знач но. 

4.2.2. Ме ђу тим, код по ли сем не ап стракт не лек си ке уоче на су два на чи на пред-
ста вља ња њи хо вих се ман тич ких са др жа ја. Та ко је код не ких лек се ма цр кве на сфе-
ра упо тре бе хи је рар хиј ски ни же ран ги ра на у од но су на све тов ну и пред ста вље на 
ме ђу се кун дар ним, де ри ви ра ним зна че њи ма, што је опет од раз све тов ног и/или 
иде о ло шког при сту па у ран ги ра њу зна че ња као у слу ча ју на ве де них лек се ма бла
жен и бла жен ство (в. т. 2.1). Код не ких лек се ма ни су мар ки ра не ре а ли за ци је зна че-
ња из ре ли ги о зне сфе ре, иако их при ме ри по твр ђу ју, па ова кав на чин де а те и за ци-
је цр кве не лек си ке по ка зу ју при ме ри грех, гре хо та, дог ма, ка ја ти се, ми ло ср ђе, жр
тво ва ње, жр тво ва ти, ка ја ње, ка ја ти се, ми ло сти ња и сл. (исп. Бу га је ва: 139–140). 

грех ... 1. а. те жак пре кр шај не ке од утвр ђе них мо рал них (или у из ве сним сре ди на ма, ре
ли ги о зних) нор ми. 

При ме ри ко јим се по твр ђу је ово зна че ње ни су илу стра тив ни за ре ли гиј ску 
сфе ру упо тре бе. Ни јед но од 4 зна че ња ни је мар ки ра но као ре ли ги о зно, је ди но се 
овај мар кер ја вља за два фра зе ма пред ста вље на под из ра зи ма: 

пр во род ни (ада мов, ис точ ни, пра о тач ки, пра ро ди тељ ски, пр ви) грех рлг. по ве ро ва њу 
Је вре ја, хри шћа на и му сли ма на, пр ви људ ски грех, ко ји се са сто јао у то ме што су пр ви 
љу ди (код хри шћа на Адам и Ева, код му сли ма на Адем и Ха ва), про тив но бож јој за бра ни, 
про ба ли плод с „др ве та по зна ња до бра и зла“: кр ште ње осло ба ђа чо ве ка од пр во род ног 
гре ха, за че ти смо у ис точ њач ком гре ху, у рај још ни је про дро пр ви грех; смрт ни (са мрт-
ни) грех рлг. по ве ро ва њу хри шћа на, грех због ко је га се гу би бож ја ми лост; ве ли ки, те жак 
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грех: на не ко ме ле жи смрт ни грех, не учи ни ти смрт ни грех, то је био смрт ни грех, при-
кри ти свој смрт ни грех.

Ни реч гре хо та 1. а. грех (1а) нај че шће у сми слу огре ше ња о ми ло ср ђе, о чо веч
ност ни је мар ки ра на као цр кве на реч иако при ме ри по ка зу ју та кву сфе ру упо тре-
бе: учи ни ти бо гу гре хо ту, не мој те стар ца ла га ти, гре хо та је; гре хо та је: ро ди те љи-
ма пла ка ти кад де ца уми ру, не сла га ти се  с не ким, пу шта ти вер ни ке да се смр за ва ју.

4. 3. На ве де ни при ме ри ре а ли за ци је зна че ња и на чи на об ра де цр кве не лек си-
ке по ка зу ју да ве ћи на њих у оп штем лек си ко ну срп ског је зи ка про ши ру ју зна че-
ња и да су у се ман тич кој адап та ци ји под ло жне или про це су де и де о ло ги за ци је (бог, 
апо стол, је ван ђе ље, ис по вед, ис по ве да ти и др.) или про це су де а те и за ци је (грех, гре
хо та, ми ло ср ђе, дог ма и др.) (исп. Бу га је ва: 140). У Реч ни ку су еви дент ни и при ме-
ри раз ви ја ња но вих, са крал на зна че ња код ре чи из све тов не сфе ре, па се нпр. у хр-
ват ској ва ри јан ти је зи ка ја вља ју сле де ћи при ме ри, обич но мар ки ра ни са кат. (ка то-
лич ки): го спо дар 4,  го спо дин 7а у зна че њу ’го спод’; го спо дин 7б у зна че њу ’по су да са 
осве ће ном хо сти јом’ и го спа 2 (Го спа) у зна че њу ’Бо го ро ди ца’.

По ка за не ре а ли за ци је зна че ња цр кве не лек си ке и на чи ни ње не об ра де у Реч-
ни ку СА НУ по ка зу ју се ре чи из цр кве не сфе ре укла па ју у лек сич ки си стем са вре-
ме ног срп ског је зи ка, бо га те ћи ње гов се ман тич ки и твор бе ни по тен ци јал и на де-
но та тив ном и на ко но та тив ном пла ну. Оне од ра жа ва ју на род ну ре ли ги ју и ду хов-
ност за сно ва ну на хри шћан ском етич ком по и ма њу ’до бра’ и ’зла’ (в. пр. ко но та тив-
них зна че ња ре чи бог 1 и фра зе о ло ги за ма ове лек се ме, фра зе о ло ги зма смрт ни грех 
и при ме ре ре а ли за ци је зна че ња лек се ме гре хо та; за тим хи по ко ри стич ку упо тре бу 
лек се ма бо го и бо га, као и зна че ње и упо тре бу ре чи апо стол 2 и ње них де ри ва та). 

4.4. У овом кра ћем освр ту на на чин об ра де цр кве не лек си ке у Реч ни ку СА-
НУ, ни су по ка за ни дру ги, та ко ђе бит ни аспек ти ње не об ра де, као што су пре ци-
зност, тач ност и до стат ност ин фор ма ци ја у де фи ни са њу са крал них зна че ња; аде-
кват ност од ре ђи ва ња сиг ни фи ка тив них и ко но та тив них ком по не на та, као и по-
сти за ње пра ве ме ре у од ре ђи ва њу оби ма њи хо вог се ман тич ког, твор бе ног и фра-
зе о ло шког по тен ци ја ла, ко ја би би ла  при ме ре на оп штем реч ни ку срп ског је зи ка. 
У сад шњим усло ви ма је ја сно да се при ме ре ност мо же по сти ћи ис црп ним и објек-
тив ним пред ста вља њем бо га тог сло ја цр кве не лек си ке чи ме би она у реч ни ку са-
вре ме ног срп ског је зи ка до би ла оно ме сто и ста тус ко ји по твр ђу је ак ту ел на је зич-
ка ре ал ност. Од то га ка кво ме сто за у зи ма ре ли ги о зна лек си ка у реч ни ци ма са вре-
ме ног срп ског је зи ка, по ре чи ма Га дом ског „за ви сит и то, ка кое ме сто в ду шах на-
ших со вре мен ни ков за й мут Ре ли гия, Бог, Храм и дру гие  веч ные цен но сти че ло ве-
че ства“ (нав. де ло: 261).

5.0. У це ли ни гле да но, цр кве на лек си ка у оп штем лек си ко ну срп ског је зи ка, 
ка ко по ка зу је ре пре зен та ти ван кор пус Реч ни ка СА НУ, у кон цеп ту а ли за ци ји зна-
че ња но си обе леж ја два по ла зи шта ве ро ва ња у Бо га, од три, ка ко их од ре ђу је Х. Ја-
на рас (2004). 

5.1. Јед но по ла зи ште ја вља се у ви ду ан тро по цен трич не ре ли ги о зно сти ко ја 
пру жа си гур ност и окре пљу је чо ве ка у ње го вој сла бо сти и уми ру је ње го ве стра-
хо ве, што је на ро чи то еви дент но у ре а ли за ци ји на ве де них зна че ња фра зе о ло ги за-
ма лек се ме бог; за тим лек се ма дух, ду ша и ср це ко је су пред ста вље не у на шим ра ни-
јим ис тра жи ва њи ма (Ри стић — Ду го њић 1999: 169–219), а што по твр ђу је и сле де ћи 
на вод: „Глав ни ор ган при ма ња ре чи Бо жи је је сте ср це. Реч Бо жи ја не да је се чо ве-
ку са мо ра ди зна ња, не го и ра ди из вр ше ња, ра ди пре у стро ја ва ња сво га жи во та по 
за по ве сти ма Бо жи јим“ (Кон ча ре вић 2006: 21). У цр кве ној лек си ци ово по ла зи ште 
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се ре а ли зу је као на род на ре ли ги о зност ко ја, по Ја на ра су, ну ди чо ве ку кон крет не, 
прак тич не на чи не за оства ри ва ње си гур но сти и пси хо ло шку од бра ну. То је, уства-
ри, култ ко јим се у ви ду стро гих це ре мо ни ја оп шти са бо жан ством и по сти же ње-
го ва ми лост, као и ети ка, за по ве сти и оба ве зе, ко ји су угод ни Бо гу (нав. де ло: 15–
16) (в. при ме ре ре а ли за ци је зна че ња лек се ма ис по вест, ис по ве да ти / ис по ве ди ти и 
лек се ма грех, гре хо та и је ван ђе ље). 

5.2. Дру го по ла зи ште је за сно ва но на лич ном од но су, по Х. Ја на ра су, по ла зи-
ште са чу ва но у исто риј ском пре да њу је вреј ског на ро да (ју де о хри шћан ска спо зна ја 
Бо га), по ко ме се Бог ука зу је, от кри ва чо ве ку, па као сва ки истин ски од нос за сни-
ва се на ве ри — по ве ре њу, ве ри у исто риј ско ис ку ство Бож јег от кро ве ња и ро ђе ње 
Ису са Хри ста (нав. де ло: 18–19) 12 (в. при ме ре упо тре бе фра зе о ло ги за ма лек се ме бог 
и хи по ко ри сти ка бо го и бо га).    

 5.3. И јед но и дру го по ла зи ште са чу ва ни су у фра зе о ло ги ји ба зич них цр кве них 
ре чи, као што су нпр.: бог, дух, ду ша и др. (в. об ра ду ових ре чи у Реч ни ку САНУ), 
ко ја по ка зу је не са мо ве ро ва ње у Бо га, у Ње го ву Лич ност, не го и же љу за лич ним 
од но сом са њим.

6. И на кра ју још са мо је дан оп шти осврт на те му.
На осно ву уви да у ли те ра ту ру еви дент но је да се да нас у срп ском и у цр кве ном 

је зи ку од ви ја ју про це си су прот них усме ре ња ко ји во де ин тен зив ни јем ме ђу соб ном 
при бли жа ва њу је зи ка у цр кве ној, са крал ној  и све тов ној сфе ри.

Ак ту ел ни про це си цр кве ног је зи ка у срп ској пра во слав ној цр кви пред ста вље-
ни су у мо но гра фи ји Р. Ба јић (2007), а уло гу је зи ка у цр кве ној сфе ри нај је згро ви ти је 
је пред ста вио Х. Ја на рас: „Је зик Цр кве ни је остао ин те лек ту ал но-фи ло соф ски не-
го је по стао пе сма, хим на, бо го слу же ње, од но сно чин за јед ни ча ре ња и пра зно ва ња. 
Ов де за др жа ва мо са мо фи ло соф ску љу шту ру то га  је зи ка, али ... пу но ћу ње не „се-
ман ти ке“ чи та лац мо же про на ћи у бо го слу жбе ној прак си Цр кве, у ис ку ству за јед-
ни це ње ног те ла“ (нав. де ло: 93). 

Ста ње је зи ка у све тов ној сфе ри, ка ко по ка зу ју нај ак ту ел ни ја ис тра жи ва ња 
лин гви ста, по ка зу је да се лек си ка ре ли ги је, пра во сла вља да нас, код нас и у дру гим 
пра во слав ним сре ди на ма бив ших со ци ја ли стич ких ре жи ма, мно го ви ше упо тре-
бља ва у пи са ном је зи ку раз ли чи тих ре ги ста ра и жан ро ва, као и у је зи ку штам пе и 
дру гих сред ста ва ин фор ми са ња. Њен ста тус се у са вре ме ном је зи ку про ме нио у од-
но су на прет ход но со ци ја ли стич ко вре ме, али то ни је још ре ги стро ва но у реч ни ци-
ма са вре ме ног је зи ка. Та ко је са да мно го ви ше ин фор ма ци ја о ре ли ги о зној лек си-
ци и ње ној упо тре би са др жа но у тек сто ви ма и дис кур си ма са вре ме ног жи вог је зи-
ка не го у реч ни ци ма са вре ме ног је зи ка, ко ји још ни су сти гли да за бе ле же но ве по-
ја ве у раз во ју овог лек сич ког сло ја (исп. Скла рев ска 2008: 443 и Га дом ски 2001: 259).  
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Резиме: У ра ду је на ода бра ним при ме ри ма из Реч ни ка СА НУ раз ма тран ста тус цр кве не 
лек си ке у лек сич ком си сте му са вре ме ног срп ског је зи ка и на чин ње не лек си ко граф ске 
об ра де у овом те за у ру сном реч ни ку. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да цр кве на лек си ка пред-
ста вља зна ча јан слој оп штег лек сич ког фон да са вре ме ног срп ског је зи ка и ње го вог твор-
бе ног и се ман тич ког по тен ци ја ла. Као део оп штег лек сич ког си сте ма, она у свом раз во-
ју пра ти ак ту ел не про ме не не са мо у све тов ној, дру штве ној не го и у цр кве ној, ду хов ној 
сфе ри. У са вре ме ним усло ви ма њен раз вој из ван цр кве ног је зи ка иде у су срет ак ту ел-
ним про це си ма у је зи ку пра во слав не цр кве, чи ме се ства ра ју ре ал не пре то став ке за ме-
ђу соб но при бли жа ва ње цр кве ног је зи ка и са вре ме ног срп скох је зи ка и за ма сов но ши ре-
ње пра во слав не ду хов но сти и кул ту ре ме ђу при пад ни ци ма срп ске цр кве не и дру штве-
не за јед ни це.  




